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FORNECEDOR DA IDC EM DESTAQUE

Visão geral

Zendesk para a experiência de suporte ao cliente

Conclusão

Os clientes passaram a controlar melhor suas interações com os fornecedores, mas as empresas ainda não se adaptaram a essa 

realidade. As experiências da atualidade não correspondem às expectativas dos clientes. 

A especialidade da Zendesk é ajudar as empresas a oferecer uma experiência de suporte ao cliente diferenciada. Alguns pontos fortes são:

As empresas podem preencher a lacuna entre o cliente e o suporte com tecnologias vanguardistas e conhecimento integrado sobre o 

cliente.

Sobre o analista: Alan Webber, Diretor de pesquisas sobre estratégia digital e experiência do cliente, conduz o programa de pesquisas 
sobre experiência do cliente da IDC, além de auxiliar nos esforços de pesquisa do Diretor de marketing da empresa. 

Relatório original: https://www.zendesk.com.br/resources/optimizing-interactions-provide-customer-experience-tomorrow/

As empresas precisam otimizar suas estratégias pós-transação, 

processos comerciais e tecnologias para transformar uma 

transação em relacionamento através:

As principais soluções que a Zendesk comercializa são:

• Da eliminação de barreiras internas de suporte

• Do fornecimento de uma experiência de suporte diferenciada 

• Da implantação do conjunto certo de ferramentas para 
interações com o cliente 

• Liderança de mercado em inovação 

• Plataforma prioritária e abrangente

• Velocidade e simplicidade da implementação 

• Facilidade de uso pelos agentes de atendimento 
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Integra dados de interações com os 
clientes em uma única plataforma.

Uma solução de central telefônica na 
nuvem integrada ao Zendesk Support.

Uma base de conhecimento inteligente 
acessada por meio de um mecanismo 
de autoatendimento. 

Permite que as empresas personalizem 
a jornada do cliente.

Um aplicativo de mensagens e chat 
em tempo real.

Uma solução de análise e relatórios.

• Custo de propriedade esperado mais baixo 

• Rede de parceiros globais de experiência do cliente 

• Solução omnichannel nativa 

das empresas afirmam que os clientes descreveriam 

suas experiências de atendimento como boas ou 

excelentes.

Pesquisa de mensuração da experiência do cliente, conduzida 
pela IDC em 2017

Estudo de benchmark de NPS, conduzido pela Satmetrix em 2017

92% Dentre todos os setores, o varejo tem o Net Promoter 

Score (NPS) mais alto, mas a pontuação média é 60, 

de um máximo de 100.
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