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Todas as empresas são únicas. Assim, em comparação a 

organizações que estão em processo de modernização, 

as empresas que já adotaram tecnologias digitais 

enfrentam desafios exclusivos, mas aproveitam 

diferentes oportunidades.

Muitas dessas empresas já foram fundadas no meio 

digital e cresceram rapidamente graças aos seus 

conhecimentos tecnológicos. Elas tendem a pensar no 

seu software de suporte como uma plataforma que 

pode ser estendida usando APIs, aplicativos e 

integrações.

E seu principal objetivo é fornecer suporte em larga 

escala sem sacrificar a qualidade da experiência dos 

seus clientes. Para isso, elas precisam gerenciar um 

volume grande de tickets, visto que suas amplas bases 

de clientes têm cada vez mais perguntas e demandas 

por uma abordagem de suporte otimizada e conectada.

Projetamos esse guia para ajudar essas equipes de 

suporte especializadas no cenário digital, que 

chamaremos de Nativos digitais, a entenderem quais 

são as próximas etapas a serem seguidas para melhor 

compararem seu desempenho ao de seus concorrentes. 

Com dados do Zendesk Benchmark, nosso índice 

coletivo de interações de suporte de mais de 

45.000 empresas clientes da Zendesk do mundo todo, 

identificamos os líderes que se destacam dos restantes 

para definir práticas recomendadas que grandes 

empresas podem usar para otimizar e dimensionar 

sua abordagem de experiência do cliente digital e 

totalmente integrada.

Sumário 
executivo

https://www.zendesk.com.br/benchmark/
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Principais descobertas

01
Os líderes de desempenho 
lidam com volumes com maestria

Entre os nativos digitais, as melhores 

equipes de suporte gerenciam volumes de 

tickets em larga escala. Como suas bases 

de clientes são extremamente exigentes, 

seu CSAT tende a ser menor do que o de 

seus concorrentes, enquanto o volume de 

tickets de atendimento é cinco vezes maior.

04
Confie no autoatendimento para 
evitar tickets

Os nativos digitais têm Centrais de Ajuda 

mais abrangentes e com conteúdo mais 

relevante. O número de artigos delas 

é duas vezes maior e a taxa média de 

autoatendimento também é duas vezes 

maior do que a de empresas que acabaram 

de começar sua transformação digital.

02
 Adote uma abordagem de 
plataforma

 

As melhores equipes de suporte se 

empenham para desenvolver e integrar sua 

solução de suporte, assegurando a 

sincronização dos dados entre os sistemas 

e que os agentes consigam encontrar todas 

as informações que precisam em um só 

lugar. Os nativos digitais que usam 

integrações de API têm tempos de resposta 

61% mais rápidos e tempos de espera do 

solicitante 55% menores do que as 

empresas desintegradas.

05
Empresas B2C são as mais 
inovadoras

As empresas B2C fundadas no meio 

digital estão desafiando os limites do 

seu software de suporte, aproveitando 

ao máximo abordagens omnichannel, 

automação e inteligência artificial para 

gerenciar um alto volume de solicitações. 

No entanto, atender às demandas dos 

clientes não é fácil, e as empresas B2C 

tem um CSAT médio cerca de 10 pontos 

percentuais menor do que seus colegas 

B2B e centrais de suporte internas.

06
A idade não importa

 

Descobrimos que a idade de uma empresa 

não determina sua abordagem de suporte. 

Mesmo que uma empresa já tenha 

sido fundada no meio digital, isso não 

garante que sua equipe de suporte esteja 

fornecendo uma experiência do cliente 

excelente. 

03
Foque na confiabilidade por toda a 
experiência do cliente

As empresas líderes de desempenho não se 

preocupam com métrica individuais, e sim 

com fornecer sempre uma experiência 

consistente para os seus clientes. Seu 

tempo de resposta a solicitações de clientes 

é seis vezes mais rápido e o de resolução, 

quatro vezes, quando essas empresas usam 

recursos avançados e melhoram o fluxo de 

trabalho de seus agentes.

Principais descobertas
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Como é a abordagem de suporte 
ao cliente das empresas?

Com dados reais de uma amostra de 170 empresas 

líderes clientes da Zendesk, aplicamos machine learning 

para identificar abordagens distintas da experiência do 

cliente. Agrupamos as empresas com base na sua 

abordagem de suporte pelos canais, CSAT, velocidade 

de resposta, uso de aplicativos e integrações e mais.

Descobrimos que as grandes empresas cada vez mais 

fazem parte de um espectro de maior eficiência e 

sofisticação. As empresas já fundadas no meio digital 

tendem a exibir um uso mais complexo da uma solução 

de software, com mais agentes, clientes, canais e 

integrações.

Nossa análise identificou dois grupos primários de 

empresas, baseados na configuração delas das 

operações de suporte ao cliente:

Transformadores digitais: perfil da maior parte das 

grandes empresas nos primeiros estágios de suas 

transformações digitais, esse grupo depende, em sua 

maioria, de canais padrão como email e formulário Web. 

A maioria dos transformadores digitais ainda não 

começou a experimentar com canais digitais em tempo 

real ou redes sociais e, se possuem algum 

autoatendimento, sua oferta é pequena em relação às 

empresas de outros grupos. Normalmente, essas 

empresas recebem um volume menor de solicitações 

dos clientes e sua resposta é mais lenta do que a de 

equipes de suporte que atendem a um mix variado de 

canais. E uma grande fatia, de quase 50%, usa um 

software de central de suporte para oferecer suporte 

interno. 

 

Nativos digitais: essas empresas fundadas no meio 

digital lidam com grandes volumes de tickets, mas 

contam com fluxos de trabalho mais complexos e 

otimizados. Elas usam autoatendimento para evitar 

tickets e integraram uma vasta gama de recursos 

avançados, incluindo aplicativos para ampliar a 

experiência do agente, integrações e alvos para a 

conexão com outros sistemas, além de listas de clientes 

para impulsionar o suporte personalizado, macros, 

gatilhos e automações para aumentar a eficiência dos 

agentes. Os nativos digitais querem agilidade e 

economia nas suas soluções de suporte e tendem a ver 

seu software de suporte como uma plataforma sobre a 

qual eles podem criar o que for necessário para 

acompanhar seu rápido ritmo de crescimento.

Além desses dois grupos principais, também 

identificamos um terceiro grupo que conecta os 

Transformadores aos Nativos digitais. Chamamos essas 

organizações em estágio intermediário de Entusiastas 

digitais, pois são diferentes dos Transformadores no uso 

crescente de canais em tempo real, como telefone e 

chat. Essas empresas em processo de transição para um 

mix diversificado de canais têm maior probabilidade de 

fornecer autoatendimento aos clientes e usar 

integrações que estendem a funcionalidade da sua 

solução de suporte. 

Como é a abordagem de suporte ao cliente das empresas?
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Sua empresa é um nativo digital?

Quantos canais de suporte você oferece?

Os nativos digitais usam redes sociais e canais em 

tempo real, como telefone e chat, para completar seu 

mix de canais e atender os clientes nos canais que eles 

já usam para conversar com amigos e familiares.

Quantos tickets você gerencia por mês?

Normalmente, os nativos digitais atendem a um volume 

maior de solicitações dos clientes do que outros tipos 

de empresas. Algumas gerenciam mais de 20.000 

tickets por mês.

Sua solução de suporte está bem integrada?  

Os nativos digitais estendem seu software de suporte 

proativamente com aplicativos, integrações e APIs. 

A maioria das empresas nesse grupo aproveita a API do 

Zendesk para gerenciar seu alto volume de tickets e usa 

mais de 10 aplicativos e integrações para aumentar a 

funcionalidade da sua solução de suporte.

 
Há quantos anos sua empresa está em funcionamento?

Os nativos digitais tendem a ser mais novos do que 

os transformadores digitais, mas a diferença não é tão 

gritante quanto você imagina. Na verdade, muitos 

nativos digitais foram fundados antes de 1990, e o ano 

de fundação não é o principal fator do progresso de 

adoção da tecnologia digital.

Nesse relatório, nos concentraremos em práticas recomendadas para nativos 

digitais, ou seja, organizações especializadas no cenário digital. Se você é 

um nativo digital, está bem acompanhado por organizações como Slack 

e Squarespace, também membros desse grupo.

Listamos algumas perguntas para confirmar se sua organização é um nativo 

digital.

1900 1920 1940 1960 1980 200019901970195019301910 20202010

Ano de fundação da empresa Nativos digitais Transformadores digitais

Sua empresa é um nativo digital?

https://www.zendesk.com.br/customer/slack/
https://www.zendesk.com.br/customer/squarespace/
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Analisamos profundamente os nativos digitais, que são 

empresas caracterizadas por volumes altíssimos de 

tickets, fluxos de trabalho complexos, integrações de 

API, aplicativos, alvos, ofertas amplas de autoatendi

mento e um mix diversificado de ofertas de canais, 

incluindo canais em tempo real e redes sociais. 

Nesse grupo, identificamos os líderes examinando o 

desempenho em cinco métricas principais de sucesso 

para uma central de suporte íntegra: CSAT, Tempo da 

primeira resposta, Tempo de espera do solicitante, 

Tempo para resolução e Volume de tickets. 

Benchmarks para nativos digitais
Quer comparar sua empresa a outros grandes nomes voltados para 

o digital? Comece aqui.

As empresas líderes são aquelas cujo desempenho está 

acima da média, no mínimo, em quatro das cinco 

métricas. Quase um terço dos nativos digitais são líderes 

de desempenho e o restante tem baixo desempenho. 

Compare sua equipe aos outros nativos digitais.
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CSAT

O CSAT ajuda sua equipe a entender como os clientes 

classificam a experiência de suporte deles. Os fatores 

que contribuem para o CSAT incluem o tempo de 

resposta, a qualidade e a precisão das respostas, e a 

percepção geral do cliente da sua marca. Normalmente, 

o CSAT dos nativos digitais é menor do que o das 

empresas em processo de adoção tecnológica, visto 

que seus clientes normalmente são mais exigentes em 

termos de suporte. Também é mais provável que os 

nativos digitais sejam B2C, o que significa que eles 

gerenciam um volume de tickets muito maior do que 

outros tipos de empresas.

Tempo da primeira resposta (minutos)

O tempo da primeira resposta corresponde ao tempo 

decorrido até que o agente de suporte responda à 

solicitação. Nossa pesquisa indica que tempos da 

primeira resposta menores estão relacionados a 

índices maiores de satisfação do cliente. 

Tempo de espera do solicitante (minutos)

Esse é o tempo que o cliente espera pela resposta 

de um agente. Reduzir o tempo de espera pode 

resultar em clientes mais satisfeitos.

Tickets por mês

As equipes de suporte devem se comparar a outras 

equipes que gerenciam uma quantidade similar de 

tickets. Os nativos digitais lidam com um volume de 

tickets muito maior do que as outras empresas.

Benchmarks para nativos digitais

CSAT

40 80 1009060 7050

Retardatários: 87,9%Líderes de desempenho:  87,1% 
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Tempo de resolução (minutos)

Esse é o tempo decorrido até a resolução do ticket. 

Essa métrica é muito importante para determinar o nível 

de satisfação dos clientes com qualquer interação.

Proporção mensal de tickets para agentes

Essa é a proporção mensal de solicitações de clientes 

para o número de agentes. As equipes de suporte 

devem almejar uma alta proporção, o que significa 

maior produtividade dos agentes.

Índice de autoatendimento

Esse índice compara o número de visualizações do 

autoatendimento ao volume total de tickets, o que 

ajuda sua equipe de suporte a entender a eficácia 

do seu conteúdo de conhecimento para evitar tickets. 

As empresas devem almejar um índice alto de 

autoatendimento. 

Benchmarks para nativos digitais

Resolution Time (minutes)

0 10 mil 12 mil6 mil4 mil2 mil 8 mil

Retardatários:  768Líderes de desempenho:  15
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Monthly Ticket-to-Agent Ratio

0 2500 30001000500 20001500
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Os nativos digitais que desejam melhorar seu 
atendimento ao cliente devem seguir as próximas 
etapas para chegar ao topo da lista:

Certifique que sua solução de suporte consegue 
acompanhar o crescimento da sua equipe. 

• Use uma solução de software que permita a você agir 

rapidamente. Normalmente, os nativos digitais têm bases 

de clientes mais diversificadas e exigentes do que as outras 

empresas e, por isso, enfrentam uma pressão para reduzir 

custos operacionais com o crescimento da equipe de 

atendimento ao cliente. Seu software de suporte deve 

permitir que a equipe atue rapidamente ao adicionar novos 

canais de comunicação, implementar o autoatendimento, 

personalizar o atendimento por novos pontos de contato e 

adicionar novas marcas e produtos.

 
Estenda e integre sua solução de suporte. 

• Estenda seu software de suporte com APIs. É duas vezes 

mais provável que os nativos digitais líderes de 

desempenho usem APIs para gerenciar tickets. As APIs 

permitem que sua equipe adicione funcionalidades em 

larga escala. Atualize rapidamente os registros dos clientes, 

crie tickets, migre dados de ticket para o seu software de 

suporte, edite usuários em massa e permita que os agentes 

pesquisem nos registros pelas informações que precisam. 

Os nativos digitais que usam integrações de API têm 

tempos de resposta 61% mais rápidos e tempos de espera 

do solicitante 55% menores do que as empresas 

desintegradas.

• Adicione e integre canais para melhorar a experiência dos 

clientes. A adição de canais em tempo real é uma maneira 

excelente de completar seu mix de canais, visto que esses 

canais não só têm a maior adoção entre os clientes da 

Zendesk, mas também têm o melhor desempenho. Tickets 

gerenciados pelo telefone e chat têm CSAT maior, menos 

reaberturas e tempos da primeira resolução menores. Além 

disso, os clientes das empresas que adotam uma 

abordagem omnichannel verdadeiramente integrada, 

combinando email, formulário Web, telefone, chat e 

autoatendimento, gastam menos tempo esperando por 

respostas, resolvem seus problemas mais rapidamente e, 

geralmente, requerem menos acompanhamento.

Use automações e recursos avançados para gerenciar 
mais tickets de maneira mais eficiente.  

• Gerencie seu volume de tickets com ações automatizadas. 

Entre os nativos digitais, os líderes de desempenho têm 

números significativamente maiores de agentes e tickets. Ainda 

assim, sua proporção de tickets para agentes é duas vezes 

maior do que a de empresas de baixo desempenho, o que 

significa que seus agentes são mais eficientes. Os líderes de 

desempenho usam 50% mais gatilhos para lembrar os agentes 

de etapas importantes do fluxo de trabalho e um número quase 

70% maior de automações compartilhadas para otimizar seus 

fluxos de trabalho e alertar os agentes de tickets que precisam 

de ação imediata.

• Tome medidas para melhorar a coleta e a organização dos 

dados dos seus clientes. Os líderes de desempenho em nosso 

grupo de nativos digitais usam um número 40% maior de 

formulários de ticket para coletar e organizar os dados dos 

clientes, o que permite que os clientes compartilhem suas 

informações com os agentes e que esses agentes possam 

adicionar facilmente esses dados a um ticket. Em relação às 

empresas com baixo desempenho, os líderes também usam o 

dobro de listas de clientes, o que permite que aprendam mais 

sobre segmentoschave da sua base de clientes com pesquisas 

que medem o NPS e as preferências dos clientes. Quando se 

trata dessas informações, qual é próxima etapa? Use o que 

você aprendeu para interagir proativamente com os clientes e 

resolver problemas antes de eles se tornarem tickets. 

• Melhore a eficiência transferindo dados importantes para 

alterar aplicativos externos. Os líderes de desempenho no 

grupo de nativos digitais tendem a usar o dobro de webhooks, 

que chamamos de alvos no Zendesk, em relação às empresas 

com baixo desempenho. Os webhooks transferem dados para 

aplicativos externos, reduzindo a alternância entre contextos 

para os agentes. Eles também permitem que as equipes 

realizem ações, como enviar uma mensagem de texto quando 

o ticket permanecer sem resolução por mais de 48 horas, ou 

adicionar uma notificação sobre um ticket urgente a um fluxo 

do Twitter. 

Benchmarks para nativos digitais

https://www.zendesk.com.br/resources/roi-case-omnichannel-support/
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Adição dos aplicativos e integrações 
certos para os nativos digitais

Contexto do cliente

Conhecimento e conteúdo

Produtividade e controle de horas

Analisamos os aplicativos que os nativos digitais estão usando e 

destacamos os principais aplicativos das categorias mais populares.

Campos condicionais

Personalize campos nos tickets para 

melhorar a experiência de clientes e 

agentes.

Cinco mais recentes

Aumente o contexto das solicitações de 

suporte anteriores do cliente. 

 

Dados do usuário

Crie uma visão completa do cliente para 

os agentes direto do ticket. 

Sugestões de resposta

Sugira automaticamente artigos 

relevantes que os agentes podem 

adicionar ao ticket. 

Controle de horas

Entenda melhor as solicitações dos 

clientes e o tempo necessário para 

resolvêlas.

Pathfinder

Permita que os agentes vejam quais 

artigos e publicações da comunidade os 

clientes visualizaram.

Aplicativo Notificação

Transmita facilmente mensagens para 

alguns ou para todos os seus agentes.
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Quer uma receita baseada no público que sua 
equipe atende? 

Benchmarks para nativos digitais
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Público-alvo O problema
Como resolver esse 
problema

O benchmark

Para os nativos digitais B2C, o 

crescimento rápido normal

mente significa volumes de 

ticket altíssimos e uma 

necessidade de atender às 

expectativas dos clientes quanto 

à velocidade das respostas.

As empresas B2B veem tempos 

de espera do solicitante mais 

longos, e seus agentes são 

mais lentos na resposta às 

solicitações dos clientes.

Em geral, suas centrais de 

suporte internas têm pouco 

conteúdo de autoatendimento 

que poderia evitar tickets e 

ajudar a resolver problemas mais 

rapidamente.

Use macros, automações e 

autoatendimento para evitar 

tickets. Ofereça suporte proativo 

usando os dados dos clientes, 

como tickets, tags e índices de 

satisfação, para personalizar as 

respostas. 

Use automações para evitar a 

perda de tickets. Revisite os 

formulários de ticket para 

assegurar que os clientes 

forneçam as informações 

necessárias no início de uma 

interação.

Ferramentas como o Captura de 

conhecimento e as Dicas de 

conteúdo permitem que sua 

equipe adicione facilmente 

conteúdo e resolva as lacunas 

na sua base de conhecimento.

Os nativos digitais B2C veem, 

em média, 5.000 tickets por 

dia, em comparação a apenas 

834 tickets por dia para B2B 

e 337 para as centrais de 

suporte internas.

Em média, o tempo de 

espera do solicitante dos 

nativos digitais B2B é 380 

minutos, quase 2,5 vezes 

maior que o tempo de 

empresas B2C e centrais de 

suporte internas.

Em relação a outras empresas, 

as centrais de suporte internas 

entre os nativos digitais veem 

uma melhoria 8x maior no 

índice de autoatendimento 

ao usarem o Captura de 

conhecimento.

B2C

B2B

Centrais de 

suporte internas

Benchmarks para nativos digitais

Analisamos as práticas recomendadas para os nativos digitais 
por três públicos-alvo: B2C, B2B e centrais de suporte internas.

https://www.zendesk.com.br/guide/features/knowledge-capture-app/
https://www.zendesk.com.br/guide/features/knowledge-capture-app/
https://www.zendesk.com/blog/announcing-content-cues/
https://www.zendesk.com/blog/announcing-content-cues/
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Aproveitamento de novas 
tecnologias e abordagens

Conversamos com Greg Dreyfus, que passou mais de 
seis anos na equipe de soluções da Zendesk ajudando 
empresas como a Groupon a pensarem em estratégias 
de plataforma voltadas para o suporte ao cliente. 

Ele compartilhou suas principais recomendações para 
os nativos digitais que desejam melhorar sua interação 
com os clientes.

1. No suporte, equilibre os agentes humanos e a 
inteligência artificial. O Gartner estima que, até 
2022, 72% das interações com os clientes 
envolverão uma tecnologia emergente, como um 
aplicativo de machine learning, um chatbot ou troca 
de mensagens em dispositivos móveis. No entanto, 
ainda que a inteligência artificial ganhe cada vez 
mais espaço, os agentes humanos ainda serão 
necessários para resolver problemas complexos e 
criar roteiros que podem ser aproveitados com 
inteligência artificial. Teste a inteligência artificial do 
Answer Bot, que usa machine learning para 
responder a perguntas dos clientes, e a API Chat 
Conversations, que permite a adição de bots à sua 
experiência de chat.

2. Incorpore o suporte em cada ponto de contato do 
cliente. Seja em seu website, aplicativo para 
dispositivos móveis ou outra plataforma, 
recomendamos o uso do Web Widget e de SDKs 
para dispositivos móveis, que permitem que seus 
desenvolvedores incorporem o suporte ao cliente 
em qualquer ambiente nativo. O resultado: seus 
clientes conseguem acessar o chat em tempo real, 
o autoatendimento ou enviar um ticket sempre que 
desejarem, independentemente do dispositivo 
utilizado.

3. Adicione novas integrações de canais. Use 
integrações, ou seja, serviços de criação de ticket 
bilaterais, para puxar as comunicações dos clientes 

em outros canais para o seu software de suporte. 
Crie tickets de avaliações e recomendações no Yelp, 
lojas de aplicativos, Amazon, eBay ou comentários 
em comunidades como o Reddit ou Quora. Você 
pode se aprofundar também nas redes sociais e 
aplicativos de mensagens, permitindo o envio de 
tickets de canais como o Facebook Messenger, 
Instagram, Pinterest ou WhatsApp.

4. Agregue valor à sua plataforma com APIs. É mais 
provável que os nativos digitais escolham os 
melhores softwares, que permitam que eles 
conectem sua solução de suporte a outros sistemas 
usando aplicativos e APIs existentes. As APIs podem 
ser usadas para manter a sincronização das 
informações por diversos sistemas, fornecendo uma 
fonte única de dados verdadeiros, como, por 
exemplo, registros de usuários. 

5. Use sistemas de relatórios compartilhados que 
aprimorem a colaboração entre as equipes. 
Compartilhar o acesso a métricas, índices de 
prospectos, taxas de conversão e de perda facilitam 
a colaboração da equipe de suporte com outras 
equipes e o planejamento de estratégias de sucesso 
do cliente que impulsionem a retenção a longo 
prazo. Quase todos os nativos digitais usam análises 
para melhorar sua oferta de suporte.

6. Proteja os dados dos clientes. Recomendamos usar 
controles baseados em funções para gerenciar o 
acesso aos dados de acordo com o departamento, 
cargo ou tempo de trabalho de um membro da 
equipe. As empresas também devem treinar seus 
funcionários quanto a procedimentos relacionados a 
informações pessoais identificáveis e como lidar com 
suspeitas de hack ou malware. Além disso, elas 
devem controlar a criptografia de dados em repouso 
e em trânsito, prevenção de perda de dados e 
monitorar o uso de dispositivos de armazenamento 
removíveis.

https://www.zendesk.com.br/answer-bot/
https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/chat/conversations-api
https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/chat/conversations-api
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Por que a inovação é importante?  
Como melhorar os resultados
É mais provável que as equipes de suporte líderes tenham uma estratégia robusta que envolva um mix 

diversificado de canais e recursos avançados que permitam que elas personalizem o suporte conforme 

necessário. 

Os líderes de desempenho da nossa amostra perceberam melhorias ao usarem recursos do Zendesk.

O suporte incorporado pelos canais cria uma experiência do cliente consistente e conectada

Recurso do Zendesk O que isso faz Melhoria

Recebe solicitações de clientes das redes 

sociais enquanto gerencia tickets pelo 

Zendesk.

Leva o suporte para os clientes onde eles 

estiverem, sendo incorporado no seu website, 

aplicativo para dispositivos móveis ou como 

parte do seu serviço. 

• Tempo de espera do solicitante 50% 

menor

• Classificação média da Alexa de 

15.000, em comparação a 69.000 de 

empresas sem canais de redes sociais 

integrados

• Tempo de resposta 35% mais rápido

• Tempo de espera do solicitante 45% 

mais rápido

• Tudo enquanto gerenciam um volume 

de tickets 2x maior 

Integrações de rede social

Web Widget unificado

Por que a inovação é importante? Como melhorar os resultados
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Autoatendimento inteligente que ajuda os clientes a se ajudarem

Um fluxo de trabalho do agente fácil de configurar, personalizar e manter

Recurso do Zendesk

Recurso do Zendesk

O que isso faz

O que isso faz

Melhoria

Melhoria

Usa machine learning para recomendar 

artigos que resolvem problemas dos clientes.

Assegura que os tickets sejam resolvidos na 

ordem certa, melhorando o processo de 

trabalho dos agentes.

Permite que os agentes criem conteúdo novo, 

vinculem artigos aos tickets e marquem 

conteúdo para melhorias.

Permite que os agentes compartilhem 

informações, solicitem uma resposta ou 

iniciem processos com outras equipes.

Transfere os tickets certos para o agente 

certo, para que ele possa navegar de maneira 

eficiente pelo seu fluxo de trabalho.

• Redução de 50% do tempo de 

resolução dos tickets

• Melhoria de 5x na proporção de ticket 

para agentes

• Dobro de melhoria no índice de 

autoatendimento  

• 4x mais contribuição dos agentes 

para o conteúdo de conhecimento

• 75% das equipes concordaram que 

conseguiram simplificar as comunica

ções para que os agentes esolvessem 

tickets mais rapidamente*

• 68% das equipes de suporte afirmaram 

que o encaminhamento baseado em 

habilidades permitiu a otimização do 

fluxo de trabalho e melhoria da 

produtividade*

*Referente a resultados de uma pesquisa de 2018 

da TechValidate.

Answer Bot

Modo guiado

Captura de conhecimento

Conversas paralelas, um 

recurso do complemento 

Colaboração

Encaminhamento baseado 

em habilidades

Por que a inovação é importante? Como melhorar os resultados
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Próximas etapas para comparar sua equipe 
de suporte
Quer ver uma comparação mais detalhada? Consulte nossas métricas de benchmark para os nativos 

digitais, divididas por setor e públicoalvo.

Tickets por mês

CSAT

Próximas etapas para comparar sua equipe de suporte

Tickets mensais por público-alvo
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Tempo até a primeira resposta

Tempo de espera do solicitante

Próximas etapas para comparar sua equipe de suporte

Tempo da primeira resposta por público-alvo

Vários B2C B2B Interno
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Metodologia

Zendesk para empresas 

Saiba mais sobre como personalizar o Zendesk 

para grandes empresas.

Para esse relatório, definimos as empresas como corporações com mais de 

1.000 funcionários e mais de 100 agentes. Analisando uma amostra de 170 empresas 

que aceitaram participar do Zendesk Benchmark, usamos uma técnica de redução 

dimensional chamada tDistributed Stochastic Neighbor Embedding (tSNE). O tSNE 

assegurou que as contas próximas no espaço multidimensional original de nosso 

conjunto de dados continuassem na mesma vizinhança quando projetadas em duas 

dimensões. A inspeção visual dos dados resultantes mostrou nove clusters bem 

definidos. Usamos Clusterização Espacial Baseada em Densidade de Aplicações 

com Ruído (DBSCAN) para formalizar os limites do cluster e marcar nossos dados. 

Por último, cada cluster foi analisado para gerar traços definidores.

https://www.zendesk.com.br/enterprise/
https://www.zendesk.com.br/enterprise/
https://www.zendesk.com.br/benchmark/

