
Relatório digital especial da CCW: 
Gestão do conhecimento

Este relatório analisa a revolução da 
inteligência do conhecimento. Ele especifica 
o que deu errado na gestão convencional 
do conhecimento, depois define as práticas 
recomendadas para uma abordagem 
inteligente do conhecimento, além de 
destacar as grandes vantagens que ela traz.

A gestão do conhecimento é a segunda prioridade 
estratégica de 2019
As organizações entendem claramente os custos da gestão 

convencional do conhecimento. Elas também entendem o valor de uma 

abordagem reformulada e mais inteligente para gerenciar e transmitir 

conhecimentos dentro da empresa. 

A abordagem da “inteligência do conhecimento” transforma a gestão 

do conhecimento de uma fonte de ineficácia em uma fonte de 

dedicação ao cliente. Ela ajuda a organização e seus funcionários a 

potencializarem de forma eficaz (e mais rápida) o conhecimento interno, 

a fim de se conectar com os clientes.

Destaques do relatório
• A gestão tradicional de 

conhecimento apresenta quatro 
grandes desafios que impedem 
que as organizações melhorem 
a experiência dos clientes: 
manutenção tributária, dificuldade 
de pesquisa, baixo nível de 
mensurabilidade e conhecimento 
fragmentado.

• Os princípios básicos da 
inteligência do conhecimento são 
a função mais estratégica da 
colaboração humana, medição em 
tempo real, uniformização dos 
sistemas, melhorias realizadas 
pela Inteligência Artificial, objetivo 
de alto nível e foco do agente em 
melhores experiências.

• As etapas para conquistar a 
inteligência do conhecimento 
incluem fazer do conhecimento 
uma estratégia, envolver os 
principais interessados, adotar 
uma solução de conhecimento 
inteligente, obter orientações com 
um especialista em conhecimento 
e avaliar o desempenho com 
relação a três critérios 
fundamentais: qualidade do 
conteúdo, usabilidade e 
impacto organizacional. 
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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 integrações de API de fácil desenvolvimento funcionam juntos 
para oferecer uma experiência consistente para o cliente 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 a Uber e a Universidade do Tennessee, sentem que a Zendesk 
tem uma visão forte e oferece os produtos certos

A gestão convencional do conhecimento envolve uma abordagem retrógrada do equilíbrio entre trabalho humano 

e tecnologia. A inteligência do conhecimento corrige este problema e foi desenvolvida para oferecer uma experiência 

voltada para o agente. O sistema é intuitivo e apresenta o conhecimento de modo relevante e altamente prático.

Gestão do conhecimento Inteligência do Conhecimento

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