
“Voice of the Customer” do Gartner Peer 
Insights: Ferramentas de gerenciamento 
de serviços de TI

“O Gartner Peer Insights é uma análise gratuita 
de analistas e avaliação de plataformas 
projetado para tomadores de decisão de 
software e serviços empresariais. Os analistas 
passam por um processo rigoroso de validação 
e moderação em um esforço para garantir 
a autenticidade”, de acordo com o Gartner. 
Acreditamos que essa perspective de pares juntamente com as análises 

individuais detalhadas são complementares à pesquisa de especialista 

e deve exercer uma função importante no seu processo de compra. 

Zendesk reconhecido como Customers’ Choice para 
Ferramentas de gerenciamento de serviços de TI 
(ITSM) em novembro de 2018
O Gartner Peer Insights reconhece os fornecedores com mais alta 

classificação pelos clientes por meio da distinção do Customers’ Choice.

O Zendesk teve classificação geral de 4,3 de 5 entre um total de 

401 análises para o mercado de Ferramentas de gerenciamento de 

serviços de TI (ITSM) com uma propensão de 78% de recomendação, 

a partir de 29 de março de 2019. 

Dados demográficos da análise Zendesk A partir de 31 de outubro de 2018

Observação: As distribuições de porcentagem podem não somar 100% devido a arrendondamento.© 2018 Gartner, Inc. Todos os direitos reservados.
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Mais de 134 mil clientes e em expansão
A Zendesk está entre as empresas de atendimento ao 

cliente em franco crescimento no mundo.

• Nossos produtos e as integrações de API funcionam 
juntos para oferecer uma experiência do cliente 
consistente em todos os canais

• Nossos clientes estão especialmente satisfeitos com 
o custo total de propriedade e o tempo até a 
implementação do Zendesk

• Os clientes, como Uber e a Universidade do 
Tennessee, sentem que a Zendesk tem uma visão forte 
e oferece os produtos certos

Para acessar o relatório completo, clique aqui. 
Saiba mais sobre o Zendesk e veja uma demonstração hoje mesmo.

“Voice of the Customer” do Gartner Peer Insights, Gartner: Ferramentas de gerenciamento de serviços de TI, Colaboradores pares,  
27 de fevereiro de 2019.

Esse gráfico foi publicado pelo Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado em todo o seu contexto. 
O documento do Gartner está disponível mediante solicitação da Zendesk.

O Customers’ Choice do Gartner Peer Insights é composto por opiniões subjetivas de análises individuais de usuários finais, classificações e dados 
aplicados a uma metodologia documentada. Não representam a opinião nem constituem endosso por parte do Gartner ou de seus afiliados.

Destaques do relatório “Voice of the Customer”
• O “Voice of the Customer” do Gartner Peer Insights 

sobre Ferramentas de ITSM destaca as amplas 
descobertas no mercado de ferramentas de ITSM de 
acordo com 12 meses de análises e também apontará 
os caminhos específicos para usar o site em seu 
processo de compra

• A seção de Comparação de fornecedores apresenta 
uma visualização agregada da classificação geral, 
a propensão de recomendar, os recursos de produto, 
a avaliação e contratação, a integração e 
implementação e o serviço e suporte

• A seção Outros fornecedores considerados permite 
que você personalize as exibições para sua lista de 
candidatos específicos e, depois, o envio para outras 
pessoas de sua organização 

• A seção Classificações de usuários do Peer Insights 
oferece os dados demográficos dos analistas 
detalhados por tamanho da empresa, setor e região

• Acreditamos que as análises individuais e as 
classificações do Zendesk podem ser uma fonte valiosa 
de lições obtidas com aqueles que estão no ciclo de 
compras no mercado de ferramentas de ITSM

“Em última análise, quanto mais avaliações um fornecedor receber, é mais 
provável que a classificação de resumo seja de confiança”, o relatório afirma.
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https://www.zendesk.com.br/resources/four-best-practices-implementing-extreme-customer-self-service/?ungated=true&utm_source=zendesk_resources&utm_medium=zendesk_resources&utm_campaign=SSS_Q119
http://www.zendesk.com.br/demo?utm_source=zendesk_resources&utm_medium=zendesk_resources&utm_campaign=SSS_Q119

