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Quadrante Mágico de 2019 do Gartner para 
Centros de Relacionamento com Clientes de CRM

Por que achamos que a Zendesk conquistou uma 
posição melhor?
O Gartner definiu novamente a Zendesk como uma líder. 
A Zendesk atribui a própria continuidade no quadrante dos 
líderes no relatório de 2019 aos mais de 145.000 clientes que 
tem, incluindo clientes empresariais como Airbnb, Tesco, L’Oreal 
e Ingersoll Rand.

Só no último ano, a Zendesk alcançou diversos marcos 
significativos, inclusive o lançamento de vários produtos 
importantes e a integração do Complemento Colaboração 
(um fluxo de trabalho de colaboração que aprimora a 
produtividade da equipe). Recursos úteis baseados em IA 
são oferecidos de diversas maneiras através do Answer Bot e 
de Dicas de conteúdo para o Zendesk Guide. Tivemos também 
uma expansão no Zendesk Sunshine, plataforma de CRM aberta 
e flexível, criada na Amazon Web Services (AWS).

“Os melhores aplicativos atuais para Centros de Relacionamento 
com Clientes têm ferramentas tanto para agentes quanto para 
clientes. Para este Quadrante Mágico, os fornecedores precisam 
ter uma visão clara sobre como encaminhar o suporte ao cliente do 
autoatendimento digital para os agentes humanos (e reencaminhar 
de volta), ao mesmo tempo que mantêm o contexto das interações 
para criar relatórios e aprimorar a interação com o cliente. Além 
disso, os aplicativos para Centros de Relacionamento com Clientes 
usados pelos agentes de atendimento ao cliente devem ter sido 
projetados para funcionar perfeitamente em uma plataforma 
comum, através de ferramentas comuns de desenvolvimento e 
integração, APIs abertas e uma interface gráfica do usuário comum.”

Mais de 145 mil clientes e em expansão
A Zendesk é a empresa de atendimento ao cliente que mais 
cresce no mundo.

• Nossos produtos, integrações de API e a plataforma aberta 
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 da 
Zendesk

Para acessar o relatório completo, clique aqui. Saiba mais sobre a Zendesk e veja uma demonstração hoje mesmo.
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O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço retratado em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a escolher apenas os fornecedores com as maiores 
classificações ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem em pareceres da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. 
O Gartner não se responsabiliza por nenhuma garantia, expressa ou implícita, em relação a essas pesquisas, inclusive nenhuma garantia de comerciabilidade ou adequação para um objetivo específico.

A Zendesk continua a crescer como líder em 2019
A Zendesk aparece no quadrante de líder do relatório pelo 
quarto ano consecutivo. De acordo com o Gartner, o Zendesk 
é considerado líder com base na capacidade de execução e na 
abrangência de visão.

Sobre o Quadrante Mágico do Gartner
Este Quadrante Mágico examina o mercado global de 
atendimento ao cliente e aplicativos de suporte criados para 
permitir que os agentes de suporte e atendimento ao cliente 
interajam com os clientes através dos canais de comunicação 
que eles preferem.

No relatório deste ano, o Gartner calcula que “até 2025, 
as organizações de atendimento ao cliente que adotarem a 
inteligência artificial em sua plataforma multicanal de interação 
com o cliente terão um aumento de 25% na eficiência operacional.”

Foram avaliados 14 fornecedores, como consta abaixo.
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