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As empresas grandes, principalmente as que atuam nos setores 

de tecnologia, saúde, energia e fabricação, enfrentam desafios 

complexos na prestação de serviços de qualidade aos clientes 

externos, desde o aumento das expectativas em relação à 

experiência dos clientes até a necessidade crescente de adotar 

a inteligência artificial e a automação. O enfoque absoluto nos 

usuários finais é crucial, mas a experiência dos funcionários, 

que desejam um suporte pessoal e responsivo, também é. 

Não se iluda: funcionários também são clientes e de suma 

importância. A experiência deles no local de trabalho é muito 

relevante. Estudos demonstraram que as empresas com 

funcionários engajados apresentam um desempenho 

122% superior no S&P 500. Implementar um sistema de suporte 

robusto e empático para nossos funcionários gera efeitos em 

cascata que podem transformar a cultura de uma empresa de 

várias maneiras, bem como afetar os resultados. Preparar a 

base para uma ótima experiência do funcionário também gera 

ganhos valiosos de eficiência, como a melhor comunicação dos 

dados, menos esforços de duplicação e uso aprimorado de 

recursos, sejam eles humanos ou de outras formas.

A gigante de supermercados Tesco, 

que recebe 79 milhões de visitas ao 

supermercado por semana, usa o 

Zendesk para gerenciar consultas e 

problemas tecnológicos internos de seus 

460.000 funcionários em nove países.

30.000 artigos visualizados por semana: 

A Tesco dimensiona o autoatendimento 

inteligente para ajudar seus funcionários 

no mundo todo. Ela tem cinco instâncias 

do Zendesk Support e oito centrais de 

ajuda em funcionamento para diversas 

equipes internas, inclusive equipes de TI, 

Atendimento a pessoas e Segurança.

40.000 tickets por semana: A Tesco 

lida com um grande volume de tickets 

graças a regras de encaminhamento 

complexas colocadas em prática utilizando 

gatilhos e macros, configuradas para 

todas as equipes para manter uma 

experiência consistente para todos, 

independentemente do tipo de consulta. 

Ao impulsionar o autoatendimento e um 

encaminhamento mais inteligente de 

tickets, a Tesco tem sido capaz de criar 

experiências mais simples para as equipes 

internas, permitindo que elas dediquem 

mais tempo atendendo aos clientes.

Empresas com funcionários 
engajados apresentam um 
desempenho 122% superior no

S&P 500

https://www.nuance.com/bin/nuance/service/gated-asset?asset=/content/dam/nuance/en_us/collateral/enterprise/report/ar-2018-forrester-trends-en-us.pdf
https://www.glassdoor.com/research/studies/does-company-culture-pay-off-analyzing-stock-performance-of-best-places-to-work-companies/
https://www.gartner.com/en/documents/3069817
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Nos casos de uso a seguir, discutiremos como uma 

solução de suporte unificada pode eliminar silos, 

incentivar a colaboração e oferecer insights 

acionáveis por meio da análise, garantindo que seus 

funcionários tenham tudo que for necessário para 

atender ao seu bem mais valioso: seus clientes.

Entretanto, para várias empresas grandes, fornecer 

uma experiência do funcionário comparável à 

qualidade do suporte ao cliente externo pode ser 

surpreendentemente difícil. As empresas acabam 

gastando muito com produtos difíceis de personalizar 

e usar, como sistemas legados ou programas 

incompatíveis com as ferramentas de produtividade 

modernas. O resultado? Muito déficit técnico, 

operações ineficientes, silos departamentais e 

uma equipe que se sente frustrada e sem apoio, 

o que influencia na produtividade e na capacidade 

de prestar um serviço de qualidade para os 

clientes externos.

Então, o que significa a experiência do cliente 

interno? Para começar, é muito mais do que dar ao 

departamento de recursos humanos um software 

de trabalho com tickets e esperar que o melhor 

aconteça, embora as ferramentas certas sejam úteis 

para o departamento de RH. Oferecer uma ótima 

experiência ao cliente interno significa entender 

quantas equipes podem aproveitar o software para 

central de suporte (dica: todas elas). 

Para as empresas que pensam em como atualizar a 

experiência do cliente interno, é importante entender 

a função de cada departamento, e um componente 

crucial disso é adotar uma ferramenta que se integre 

perfeitamente aos processos e fluxos de trabalho 

atuais enquanto fornece KPIs claros para medir 

o sucesso e validar o investimento da empresa.

“A nossa função é deixar os 

funcionários felizes e produtivos. 

O Zendesk Support já 

solucionou vários problemas 

para nós e nos deu uma 

visão completa da satisfação 

do cliente para que possamos 

continuar melhorando o 

que oferecemos.”

 – Russ Gangloff 

Diretor do suporte ao cliente

https://www.zendesk.com.br/blog/collaborate-across-teams-scale-customer-support/
https://www.zendesk.com.br/blog/employees-customers-building-better-internal-help-desk-matters/
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Recursos Humanos
É óbvio que o departamento de Recursos Humanos talvez 

seja o que mais se beneficia de uma ferramenta de 

suporte omnichannel. Mas primeiro, é importante entender 

o que significa omnichannel e por que isso é necessário 

para as equipes de recursos humanos. Os funcionários, 

como os clientes externos, esperam conseguir ajuda pelo 

canal escolhido, seja por email, por uma ferramenta de 

colaboração como Slack, por chatbot ou por telefone, 

e desejam transitar pelos canais sem problemas. 

Essa é uma tendência que não vai desaparecer. 

Na verdade, ela está se consolidando, pois cada vez 

mais empresas adotam o atendimento omnichannel.

Por exemplo, considere uma equipe de recursos 

humanos em um conglomerado de energia global com 

dezenas de milhares de funcionários que trabalham em 

campos de areias asfálticas no Canadá, em plataformas 

de petróleo no Mar do Norte e em parques solares do 

deserto Mojave na Califórnia. Fornecer um suporte 

excelente a esses trabalhadores em campo, bem como 

aos funcionários de escritório e cientistas nos 

laboratórios, exige pensar além do pagamento e 

benefícios. Para os departamentos de RH, a prioridade 

deve ser criar relacionamentos com os colegas.

Para conquistar esse objetivo, é preciso ter as 

ferramentas certas que facilitam o trabalho rápido e 

transparente da equipe de RH. Como o RH atende a 

todos os departamentos de uma empresa, essa equipe 

crucial precisa conseguir colaborar com outros grupos, 

como jurídico e de operações, para dar as respostas 

de que os funcionários precisam. E devido ao tamanho 

da base de funcionários das empresas grandes, 

é crucial que o RH tenha uma ferramenta que possa 

ser dimensionada com o crescimento da empresa, 

por exemplo, quando uma aquisição trouxer um 

número alto de funcionários ou gerar outras 

mudanças de pessoal em larga escala.

E os números não mentem: As equipes de RH que 

usam uma solução de central de suporte atendem, 

em média,  51% mais funcionários, o que causa efeitos 

positivos verdadeiros na felicidade e retenção do 

funcionário e, conforme um estudo da Society for 

Human Resource Management demonstrou, o custo 

para substituir um funcionário é de seis a nove meses 

de seu salário. Essa melhoria acontece paralelamente 

aos benefícios do autoatendimento, o que cada vez 

mais clientes internos e externos preferem. 

Pense em algumas perguntas comuns dos funcionários 

recebidas pelas equipes de RH: Como as opções de 

ações funcionam? Como posso alterar o valor retido 

em minha folha de pagamento? Qual é a política da 

empresa sobre licença-maternidade? Muitas perguntas 

comuns podem ser respondidas por meio de uma base 

de conhecimento, liberando a equipe de RH para se 

concentrar em problemas mais complexos e criando 

relacionamentos melhores com os colegas.

Enquanto isso, a análise ajuda as equipes de RH 

a identificarem gargalos e a melhorarem o 

desempenho geral. Os insights acionáveis sobre 

o desempenho dos membros individuais da equipe 

de RH, os tempos médios de resposta e resolução 

e as solicitações comuns podem criar um ciclo virtuoso 

de melhoria, que impulsiona a eficiência, a redução 

de custos e deixa os funcionários mais felizes.

https://www.zendesk.com.br/blog/omnichannel/
https://slack.com/
https://www.zendesk.com.br/blog/shifting-the-hr-mindset/
https://www.zendesk.com.br/blog/shifting-the-hr-mindset/
https://www.zendesk.com.br/blog/helping-hr-relationships/
https://www.linkedin.com/pulse/scaling-hr-operations-zendesk-case-study-david-hanrahan?trk=prof-post
https://www.zendesk.com.br/blog/shifting-the-hr-mindset/
https://www.zendesk.com.br/blog/employee-engagement/
https://www.shrm.org/
https://www.shrm.org/
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/resources/HSSM_IG_HR-shifting-service-mindset-StaticDesign.pdf
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“As pessoas estavam usando e dando feedback positivo; todos, 
de executivos de contas e corretores a parceiros B2B que 

receberam suporte. Foi uma boa escolha, então, as outras equipes 
começaram a usar o Zendesk.”

 – Ben Chapman 

Diretor da experiência do cliente e análise
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TI
Nenhuma empresa grande consegue funcionar sem 

um departamento de TI e equipes relacionadas, 

como segurança da informação (infoSec) e 

desenvolvimento e operações (devOps). Mas a 

pergunta é se essas equipes possuem abrangência 

e ferramentas para lidarem com os desafios mais 

graves. Os departamentos de TI enfrentam um 

número gigantesco de solicitações de suporte, como 

combater ameaças externas à segurança e garantir 

que os funcionários tenham a tecnologia certa para 

realizar o trabalho. E como a TI precisa trabalhar com 

todos os departamentos, principalmente RH e 

operações, ele exige ferramentas que permitam 

uma documentação clara e a integração com várias 

ferramentas de comunicação e produtividade, 

como Jira, email ou Zoom.

Essas integrações, incluindo, principalmente, 

o software de gerenciamento de ativos, têm um papel 

importante ao ajudar as equipes de TI a atenderem às 

necessidades dos clientes internos. As equipes de TI 

devem equilibrar a resolução de problemas com a 

delicada responsabilidade pelos ativos valiosos da 

empresa, seja ajudando os engenheiros de software 

com problemas durante a implementação de novas 

versões ou na configuração de laptops e outros 

acessórios para os novos funcionários. 

Embora uma solução unificada de trabalho com tickets 

possa facilitar o gerenciamento dessas tarefas 

diferentes, os departamentos de TI precisam de muito 

mais ajuda para gerenciar as cargas de trabalho. 

Ter um processo atualizado de gestão do 

conhecimento ajuda os clientes internos a resolverem 

os próprios problemas, permitindo que as equipes de 

TI se concentrem em problemas mais complexos. 

Por exemplo, o quão vantajoso é para um profissional 

de TI qualificado ficar ajudando colegas a redefinirem 

senhas ou resolverem problemas com a impressora? 

A maioria dos líderes de TI prefeririam ver a equipe 

lidando com problemas mais complexos.

Assim, esses mesmos funcionários de TI não podem 

ser sobrecarregados com tarefas demoradas de 

gerenciamento da base de conhecimento interno e, 

pior, o conteúdo desatualizado pode acabar causando 

mais problemas do que resoluções. Entretanto, 

a inteligência artificial pode aproveitar o machine 

learning, que identifica as tendências dos tickets 

de suporte e sugere melhorias que podem 

ajudar a desviar esses tickets ao oferecer opções 

de autoatendimento, o que os funcionários 

também preferem.

Embora disponibilizem aos colegas um ótimo 

conteúdo de conhecimento, às vezes, as equipes 

de TI passam por fases críticas. Entender e, mais 

importante, conseguir prever quando a equipe precisa 

melhorar pode gerar maior eficiência empresarial 

e melhorar o uso dos recursos valiosos. Contar com 

a análise ajuda as equipes de TI a identificarem altos 

e baixos com base em necessidades sazonais, 

cadências de lançamento de produtos e outros.

https://www.atlassian.com/software/jira
https://zoom.us/
https://www.zendesk.com.br/blog/content-cues/
https://www.zendesk.com.br/blog/content-cues/
https://hbr.org/2017/01/kick-ass-customer-service
https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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“Os gatilhos incorporados enviam atualizações automáticas por 
email quando processamos um ticket. Ouvimos sempre que nossa 

responsividade aumentou, mas os agentes não estão fazendo nada de 
diferente. Isso acontece porque o sistema está fornecendo feedback 

automaticamente aos funcionários, algo que não fazíamos antes.”



Para os líderes das empresas grandes, o sucesso pode 

ser calculado parcialmente por meio da conquista dos 

objetivos de receita e ampliação (ou pela defesa 

intensa) da fatia de mercado do negócio, mas esses 

marcos exigem um alicerce que raramente recebe 

reconhecimento nas reuniões sobre lucros ou nos 

relatórios trimestrais. Para estabelecer esse alicerce, 

os líderes devem se perguntar: Como posso ajudar 

minhas equipes a trabalharem de forma mais inteligente 

e a eliminarem os silos que impedem a colaboração? 

Quais ferramentas posso usar para que esses 

departamentos respondam aos novos desafios de 

forma ágil? 

Cada vez mais empresas grandes descobrem que 

o software de experiência do cliente pode ajudar a 

responder a essas perguntas e muito mais. O software 

de central de suporte transforma a atuação da sua 

empresa, seja incentivando o engajamento dos 

funcionários, calculando a eficiência operacional ou 

ajudando as equipes internas a colaborarem de forma 

transparente. E com a solução certa, essa transformação 

pode acontecer sem as armadilhas de ficar limitado a 

um fornecedor, a personalizações onerosa e à 

manutenção de alto custo. Ao escolher uma ferramenta 

fácil de usar e administrar, você conseguirá oferecer 

uma experiência incrível que vai aprimorar os resultados 

e deixar seus funcionários felizes.

Dê aos seus funcionários 
as chaves para o sucesso 

https://www.zendesk.com.br/enterprise/support-enterprise-plan/

