
Oito alicerces do CRM:  
experiência do cliente

De acordo com o Gartner, “para criar uma fonte sustentável 

de diferenciação da concorrência, os líderes de aplicativos 

devem trabalhar com os gerentes dos programas de CRM 

para projetar e fornecer experiências do cliente superiores, 

que servem de alicerce para o CRM”. No entanto, “a maioria 

dos programas de CRM negligencia a experiência do cliente 

(CX) em prol da economia a curto prazo e do aumento da 

receita”. 

Acreditamos que este relatório revela um desafio comum 

que muitas empresas enfrentam: adaptar-se às expectativas 

dos clientes, que esperam interações personalizadas por 

diversos canais, enquanto investem na solução certa que 

aumenta a receita ao longo do tempo. Na Zendesk, 

projetamos soluções de experiência do cliente e uma 

plataforma de CRM, o Zendesk Sunshine, para ajudar as 

empresas a melhorar a experiência do cliente enquanto 

aumentam a eficiência e o ROI. 

“Se uma empresa desejar permanecer competitiva e manter a qualidade da sua marca, ela não pode 

ignorar a experiência do cliente. A melhoria da CX aumenta a satisfação e fidelidade dos clientes, 

que podem comentar sobre sua experiência com outros. Uma CX melhor pode reduzir custos com 

atendimento ao cliente, reembolsos e aquisição de novos clientes. Ela também aumenta a receita com 

mais vendas cruzadas e indicações de clientes. Um foco maior na experiência do cliente se tornou 

o novo imperativo estratégico devido à sua capacidade de engajar os clientes e produzir resultados”. 

Gartner, relatório “The Eight Building Blocks of CRM: Customer Experience”
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Mais de 134 mil clientes (e em franco 
crescimento)
A Zendesk é uma das empresas de atendimento ao cliente 

com crescimento mais rápido do mundo.

• Nossos produtos e integrações de API funcionam juntos 

para fornecer uma experiência do cliente consistente 

em todos os canais.

• Nossos clientes estão especialmente satisfeitos com 

o custo de propriedade e tempo para implantação 

do Zendesk.

• Os clientes, incluindo a Uber e a Universidade do 

Tennessee, acreditam que a Zendesk tem uma visão 

sólida e fornece os produtos certos.

Baixe uma cópia grátis do relatório completo (em inglês) aqui. 
Saiba mais sobre a Zendesk.

Gartner, The Eight Building Blocks of CRM: Customer Experience, Michael Chiu, 16 de maio de 2019  

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço retratado em suas publicações de pesquisa e não aconselha usuários de tecnologia a escolher 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 divulga 
todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias ou comerciabilidade ou adequação para um objetivo específico. 

Os principais destaques do relatório:
• Uma análise de como e por que os líderes corporativos 

devem aproveitar a experiência do cliente para oferecer 

suporte à estratégia de CRM e às metas da organização. 

• Recomendações para a criação de experiências do 

cliente que geram engajamento contínuo e conectado 

por diferentes canais e equipes internas.

• Os benefícios da criação de sistemas de feedback pelos 

canais que permitam que você escute a voz do cliente 

(VoC) e use essas informações para criar estratégias 

orientadas pela experiência do cliente ao longo do 

tempo. 

• Como as experiências dos clientes podem aumentar 

a receita e como a adoção da tecnologia certa pode 

abrir caminho para entender melhor os clientes e 

aprimorar as experiências.

• Itens de ação para alinhar CRM e experiência do cliente, 

criando uma experiência competitiva e diferenciada 

para seus clientes, e como implementar essas 

recomendações na sua empresa.
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