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Engajamento dos 
funcionários e colaboração: 
a importância das centrais 
de suporte internas
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As expectativas dos clientes e funcionários 
estão cada vez maiores. No trabalho, seus 
funcionários esperam receber o mesmo 
tipo de atendimento que recebem de suas 
marcas favoritas: personalizado, eficiente e 
conveniente. 

Uma nova pesquisa da Zendesk com a Culture Amp 

revela vínculos claros entre a colaboração, o engaja

mento dos funcionários e o atendimento ao cliente 

excepcional. Analisando dados agregados de mais de 

300 empresas, a Zendesk e a Culture Amp colaboraram 

para entender a correlação entre os dados de uso de 

produtos Zendesk e as percepções de local de trabalho 

da Culture Amp.

Essas descobertas revelam uma tendência crescente: 

um estudo sobre as empresas consideradas 

“os melhores lugares para trabalhar” descobriu que, 

entre 2009 e 2014, as empresas da lista anual da 

Fortune superaram as empresas da S&P 500 em 84%. 

E, de acordo com um estudo da McKinsey, há três 

principais áreas de insatisfação dos funcionários quanto 

aos serviços internos: a disponibilidade e a clareza das 

informações; o tempo total necessário para concluir 

tarefas de suporte; e o esforço necessário para passar 

pelos processos que envolvam as funções de suporte. 

Os departamentos que mais fornecem atendimento 

aos funcionários, como TI e RH, encabeçam a criação 

do engajamento forte que está relacionado ao suporte 

excepcional e sucesso geral. Uma central de suporte 

interna excelente é essencial para oferecer suporte 

e reter seus talentos. Portanto, a TI, o RH e outros 

departamentos internos devem encontrar maneiras 

de otimizar sua estratégia de central de suporte para 

atender às expectativas dos funcionários. A seguir, 

leia mais sobre os superpoderes de uma central de 

suporte interna forte.

Uma central de suporte 
interna excelente é essencial 
para cultivar e reter seus 
talentos.
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Sucesso da Tesco desde o lançamento do 
autoatendimento com o Zendesk Guide

A pesquisa da Zendesk / Culture Amp descobriu que é 
11% mais provável que os funcionários de empresas que 
usam o Zendesk como central de suporte interna sejam 
altamente engajados*. Essa é uma vantagem competitiva 
significativa. “A força de trabalho moderna sabe o que é 
importante para ela e não se contenta com menos”, 
afirma a Gallup em seu relatório State of the American 
Workplace, acrescentando que a maioria dos 
profissionais “quer que seu trabalho tenha significado e 
objetivo. Eles querem aproveitar seus talentos e pontos 
fortes para fazer seu melhor todos os dias. Eles querem 
aprender e evoluir”. E sua empresa quer aproveitar 
o trabalho significativo dos seus melhores funcionários, 
em vez de perder essa habilidade e experiência para 
os concorrentes.

Funcionários engajados contagiam seus colegas, 
impulsionando a motivação e a satisfação deles. 
De acordo com a Gallup, esses profissionais “adoram 
seu trabalho e melhoram a organização todos os dias”. 
No entanto, promover o engajamento traz muitos 
desafios. Sobrecarregados com o número de recursos e 
sistemas internos disponíveis, os funcionários podem 
não saber aonde ir ou a quem pedir informações. Eles 
podem, ainda, ficar frustrados com a falta de trans
parência e reatividade em relação a suas solicitações. 

Uma central de suporte interna da Zendesk pode dar aos 
funcionários mais visibilidade de suas solicitações e 
mantêlos informados dos status delas com a priorização 
e o monitoramento de tickets. As Centrais de Ajuda 
permitem que os funcionários encontrem informações 
rapidamente por meio de uma ferramenta que os 
usuários podem pesquisar e usar facilmente, inclusive 
as equipes de RH, TI, marketing e finanças. Para manter 
os funcionários engajados, o Zendesk permite que 
as equipes troquem mensagens proativas sobre 
alterações futuras ou anúncios urgentes, como inter
rupções no serviço. Ao permitir que os funcionários 
permaneçam conectados pelos canais, incluindo chat, 
email e telefone, o Zendesk aumenta o engajamento e 
a capacitação das funções.

E isso também contribui para fomentar uma cultura de 
transparência. 

No final de 2015, a gigante multinacional varejista Tesco, 
que atende a 79 milhões de clientes por semana, 
percebeu que precisava de uma forma mais eficiente de 
gerenciar consultas e problemas internos de tecnologia 
para ajudar seus 460 mil funcionários em 9 países. 
A empresa descobriu que, desde a implementação do 
Zendesk Guide para autoatendimento, os funcionários 
visualizam cerca de 30 mil artigos por semana em suas 
Centrais de Ajuda. Aproximadamente 79% de todos os 
tickets são resolvidos pelo primeiro grupo a quem são 
atribuídos, sem encaminhamentos ou transferências. 
“A demanda interna tem sido enorme desde a 
implantação inicial”, disse Adam Bruce, gerente líder 
de produtos da central de atendimento da Tesco. 
“Outras equipes viram como as soluções da Zendesk 
melhoraram o atendimento e querem começar a usálas 
também”.

Uma central de suporte interna excelente 
aumenta o engajamento dos funcionários

*Altamente engajados: empresas cujo score de engajamento é maior do que 

o benchmark global da Culture Amp (70)

Score de engajamento: a porcentagem média de respostas favoráveis (nota 4 ou 5) 

às 5 perguntas de engajamento na pesquisa da Culture Amp

de todos os tickets 
são resolvidos 
pelo primeiro 
grupo a quem são 
atribuídos, sem 
encaminhamentos 
ou transferências.

79%

https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx?g_source=link_wwwv9&g_campaign=item_240644&g_medium=copy
https://www.zendesk.com.br/customer/tesco/
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Com o alto volume de tickets diários que as equipes das 

centrais de suporte internas precisam resolver, além das 

diferentes ferramentas usadas no dia a dia, acompanhar 

o ritmo das solicitações dos funcionários com recursos 

limitados é um grande desafio, e poder colaborar com 

outras equipes é essencial. Em média, 59% dos agentes 

entrevistados que trabalham em empresas que usam o 

Zendesk como central de suporte interna concordam 

que “outros departamentos em nossa empresa 

colaboram bem conosco para resolver problemas”; esse 

número é 4% maior do que o de empresas que usam o 

Zendesk como central de suporte externa.

A maioria das equipes das centrais de suporte usam 

várias ferramentas, sistemas e aplicativos em suas 

atividades diárias para resolver os problemas dos 

funcionários. Usar muitos aplicativos pode significar 

grandes desafios para as equipes das centrais de 

suporte, visto que todas essas ferramentas afetam 

a eficiência e geram mais trabalho, pois as equipes 

têm que visitar diferentes locais para encontrar 

informações e responder aos tickets.

O Zendesk permite que as equipes integrem aplicativos, 

sistemas e interações dos funcionários em uma central 

única, na qual podem acessar facilmente os sistemas 

que precisam para criar experiências mais rápidas, 

contextualmente relevantes e agradáveis para os 

funcionários. O Zendesk tem mais de 750 integrações 

com aplicativos, incluindo os mais relevantes para as 

equipes das centrais de suporte, pois são relacionados 

a produtividade e controle de horas (Tymeshift), 

a gerencia mento de alterações e ativos (Oomnitza, 

Myndbend, Samanage, Panorama9) e a colaboração e 

gerenciamento de projetos (Slack, Dropbox, Trello). 

Na Homebridge, credora hipotecária, os departamentos 

de marketing, RH, conformidade, operações e sucesso 

do cliente pelas marcas usam o Zendesk Support, Guide 

e Chat para processar as solicitações de atendimento 

ao cliente por telefone, email e chat, e para oferecer 

autoatendimento.  

Uma central de suporte interna excelente 
melhora a colaboração entre as funções

“Conseguimos ver e criar relatórios sobre tudo. 
Também conseguimos reunir as comunicações 
internas e externas para melhorar a 
colaboração.”

Ben Chapman 
Diretor de experiência do cliente e análise da 
Homebridge

https://www.zendesk.com.br/apps/
https://www.zendesk.com.br/apps/
https://www.zendesk.com.br/resources/idc-report-homebridge/
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Quando os líderes de uma empresa investem e se 

importam com sua força de trabalho, os funcionários 

percebem a diferença. A pesquisa da Zendesk / 

Culture Amp descobriu que é mais provável que 

os funcionários de empresas que usam o Zendesk 

como central de suporte interna acreditem na 

liderança. Também de acordo com a pesquisa, é 17% 

mais provável que as empresas que usam o Zendesk 

como central de suporte interna tenham um score que 

supere o benchmark global** na pergunta “Acredito 

nos líderes da minha empresa”. Além disso, o índice 

de aprovação de CEOs no site Glassdoor dessas 

empresas é 7 pontos maior do que o de empresas que 

não usam o Zendesk como central de suporte interna, 

sendo também 12 pontos maior do que a média global 

do Glassdoor.

Quando utilizam o Zendesk para atendimento ao 

cliente, os agentes e administradores são usuários 

primários. No entanto, quando o Zendesk é usado 

internamente, os clientes são os funcionários e agentes 

da empresa. Um gerente de RH, por exemplo, que atua 

como agente, poderia enviar uma solicitação ao setor 

de TI na qualidade de funcionário. Essa dinâmica afeta 

o volume de solicitações que as equipes das centrais 

de suporte recebem. No caso de uma grande varejista, 

por exemplo, apenas uma parte dos clientes entrará 

em contato para solicitar suporte. Porém, todos 

os funcionários entrarão em contato em algum 

momento e nenhuma empresa consegue lidar com 

todas essas solicitações de maneira eficiente.

Essa é uma área ótima para a implantação de 

automações: a inteligência artificial é uma ferramenta 

crucial para responder a perguntas fáceis, permitindo 

que os funcionários se dediquem a problemas mais 

complexos. Com o Answer Bot, as equipes das centrais 

de suporte podem automatizar respostas para 

perguntas frequentes dos funcionários, como aquelas 

associadas à folha de pagamento, por exemplo, 

acelerando o atendimento. Além disso, o aplicativo 

Captura de conhecimento permite que os agentes 

resolvam tickets mais rápido colocando conteúdo 

relevante da Central de Ajuda na ponta dos seus 

dedos. Ao pesquisar e sugerir artigos automaticamente 

com base na marca e no texto do ticket, a inteligência 

artificial do Captura de conhecimento oferece artigos 

aos agentes, que eles podem vincular às respostas dos 

tickets com um clique. Assim, os funcionários 

conseguem respostas rapidamente.

A satisfação dos funcionários é maior 
nas empresas que investem internamente

**Benchmark global do score nessa pergunta: 73. Benchmark global significa o score 

médio de todas as empresas que usaram essa pergunta em sua pesquisa de 

engajamento

Os índices de aprovação de CEOs 
do site Glassdoor para as empresas 
que usam o Zendesk como central de 
suporte interna têm... 

a mais do que as 
empresas que 
não usam

a mais do que a 
média global**

▲ 7 pontos ▲ 12 pontos

https://www.zendesk.com.br/answer-bot/
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/115003373367-Pesquisa-e-vincula%25C3%25A7%25C3%25A3o-de-artigos-usando-o-aplicativo-Captura-de-conhecimento
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Às vezes, é difícil perceber os benefícios dos gastos 

com recursos internos. No entanto, investir em uma 

central de suporte interna tem recompensas claras. 

Esse investimento é altamente relevante e notável para 

os funcionários, aumentando a confiança deles no 

desempenho da empresa. É 21% mais provável que 

as empresas que usam o Zendesk como central de 

suporte interna tenham um score maior do que 

o benchmark global na pergunta “A empresa direciona 

recursos (financiamento, pessoal e esforço) de maneira 

eficaz para atingir metas corporativas”. Além disso, 

é 10% mais provável que as empresas que usam 

o Zendesk como central de suporte interna tenham 

um score superior ao benchmark global na pergunta 

“A empresa terá sucesso nos próximos três anos”.

Uma central de suporte interna excelente estimula 

a colaboração saudável e o engajamento dos 

funcionários. E os benefícios ecoam: dados também 

mostram que, se as empresas usarem o Zendesk como 

central de suporte interna, o desempenho de seus 

agentes de suporte ao cliente externos também é 

melhor. Especificamente, nossa pesquisa mostrou 

tempos da primeira resposta 17% menores, tempos da 

primeira resolução 19% mais rápidos, tempos de espera 

do solicitante 40% mais curtos e CSAT 1 ponto mais alto. 

Focar na excelência interna ajuda você a reter seus 

talentos e a otimizar a colaboração interna, além de 

colher todos os outros benefícios corporativos.

Saiba mais sobre como uma central 
de suporte interna pode ajudar sua 
empresa.

Uma central de suporte interna excelente 
impulsiona o sucesso geral

Desempenho dos agentes de suporte 
externos em empresas que usam o 
Zendesk como central de suporte interna

17% de redução do 
tempo da primeira 
resposta

19% de redução do 
tempo da primeira 
resolução

40% de redução do 
tempo de espera 
do solicitante

https://www.zendesk.com.br/internal-help-desk/
https://www.zendesk.com.br/internal-help-desk/
https://www.zendesk.com.br/internal-help-desk/

