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Envolva toda a sua equipe  
na criação do melhor conteúdo 
de autoatendimento

Para criar a melhor experiência de auto atendi

mento para os seus clientes, você precisa de 

conteúdo que responda às perguntas e resolva os 

problemas deles. No entanto, para criar conteúdo 

forte, você precisa de redatores de artigos e de um 

processo de análise do conteúdo, para assegurar 

que apenas o material certo seja publicado. 

Esse processo não é nada fácil, mas envolver toda a sua 

equipe ajuda a distribuir esse fardo. Esse white paper 

descreve maneiras para preparar todos para o sucesso.

Como o Gartner descreve no relatório Knowledge 

Management Will Transform CRM Customer Service, 

“o objetivo de uma estratégia de gerenciamento do 

conhecimento é capacitar o máximo de pessoas possível 

para a criação e o consumo de conhecimento relevante”. 

Após capacitar sua equipe e envolver todos na criação, 

é essencial implementar o processo certo para garantir que 

apenas o melhor conteúdo seja publicado. No entanto, como 

explica o relatório do Gartner, “essa estratégia pode ser 

bastante complexa, pois envolve alguns, se não dezenas, 

de processos de gerenciamento do conhecimento”. Para as 

equipes grandes, o recurso Publicação em equipe do nosso 

plano Zendesk Guide Enterprise simplifica o estabelecimento 

de processos, a colaboração no conteúdo e o gerenciamento 

do conhecimento tanto internamente quanto externamente, 

por diferentes marcas.

Estabeleça um processo de revisão 
e publicação
Se você pensa na sua organização de suporte como uma 

organização de conhecimento, já trilhou metade do caminho 

para a criação de uma oferta de autoatendimento excelente. 

O autoatendimento depende da geração, manutenção e 

remoção de conteúdo obsoleto. Na Zendesk, chamamos 

isso de gerenciamento do ciclo de vida do artigo e criamos 

algumas ferramentas excelentes para facilitar esse processo. 

Antes de revelarmos como nossas ferramentas podem 

orientar você, listamos algumas práticas recomendadas que 

ajudarão sua organização a criar conteúdo excelente.

Repense o conceito de “artigo” 
A maioria dos artigos deve ser fácil de escrever e ler. Na verdade, 

uma regra geral é tentar resumir tudo em algumas frases, dividindo 

textos enormes em artigos menores. Os artigos mais eficazes 

respondem a perguntas específicas de maneira concisa, sem 

desviar muito do tópico abordado. Esse formato curto também 

ajuda a melhorar a exatidão das pesquisas. Introduções longas, 

texto padrão sobre a empresa e enaltecimentos da marca frustram 

o cliente e atrapalham as pesquisas, portanto, crie artigos curtos, 

simples e diretos sempre que possível.

https://www.zendesk.com.br/resources/gartner-knowledge-management-will-transform-crm-customer-service/
https://www.zendesk.com.br/resources/gartner-knowledge-management-will-transform-crm-customer-service/
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Fale “a língua” do cliente 
Se você descreve seu produto ou serviço com jargões que o 

cliente desconhece, ele não ligará seu conteúdo ao problema 

dele e provavelmente não encontrará o que precisa ao buscar 

suporte. Para evitar esse problema, tente colocar o linguajar e 

o estilo dos seus clientes, e não da sua marca, no centro da sua 

estratégia de autoatendimento. Por exemplo: se você chama 

um incidente de “inatividade”, mas seu cliente diz que ele foi um 

“#fracasso”, inclua #fracasso no seu artigo. Assim, quando um 

cliente pesquisar por #fracasso, ele encontrará a resposta que 

procura e, provavelmente, a ajuda necessária. 

Agora que você já sabe qual é o melhor formato e tom para usar 

no seu material da Central de Ajuda, chegou a hora de envolver 

seus agentes na criação desse material. O conteúdo novo, 

incluindo os artigos criados usando nosso aplicativo Captura de 

conhecimento, passa por um fluxo de trabalho do ciclo de vida 

que chamamos de Publicação em equipe, que facilita o processo 

de redação e publicação. Esse fluxograma orienta você pelas 

etapas:

Criação e edição de um artigo 
com a Publicação em equipe

ESTADO DO ARTIGOFUNÇÃO

Autor 
(Agente)

Editor 
(Gerente do conteúdo)

Se mais atualizações forem 
necessárias, o agente recebe 

uma notificação por email

Adiciona 
rótulos

Aprova 
o artigo

Aguardando 
publicação

Publica 
o artigo

Revisa 
o artigo

Cria ou edita 
um artigo

Escolhe uma 
seção para 

o artigo

Envia para 
revisão

Trabalho em andamento Pronto para revisão Pronto para publicação Publicado

Autorizador
(Gerente do conteúdo)

https://www.entrepreneur.com/article/306674
https://www.entrepreneur.com/article/306674
https://www.zendesk.com.br/guide/features/knowledge-capture-app/
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Cobre a colaboração dos seus agentes 
De início, muitos agentes podem não se sentir confiantes para 

escrever artigos. No entanto, quase todos são especialistas em 

um tópico sobre o qual eles respondem perguntas frequentes; 

esse é um excelente ponto de partida. Uma ótima abordagem 

para dar início ao fluxo de conteúdo é instituir contribuições 

diárias ou semanais. É fácil começar a exercitar o músculo da 

criação com o aplicativo Captura de conhecimento, que permite 

que os agentes sinalizem facilmente o conteúdo que precisa ser 

aprimorado e os novos artigos que devem ser criados durante a 

resolução dos tickets. Iniciada a criação dos artigos, você pode 

começar a trabalhar para melhorar a qualidade da redação. Ao 

longo do tempo, você provavelmente descobrirá quais agentes 

são bons editores ou especialistas nos assuntos. Usando o 

recurso Publicação em equipe do Guide Enterprise, você pode 

aproveitar esse conhecimento especializado, indicando a 

lacuna no conteúdo que precisa ser preenchida e atribuindo 

as atualizações de artigo ou a redação de notas internas aos 

membros da sua equipe.

Estabeleça o processo certo de análise do conteúdo 
dos agentes 
O uso desses recursos facilita muito a geração e a publicação 

do conteúdo perfeito. Após a atualização ou criação dos artigos 

pelos agentes, eles podem enviar o conteúdo para revisão. Os 

Gerentes do conteúdo podem ver o status de cada artigo em 

todas as etapas do fluxo de trabalho, que incluem “Trabalho em 

andamento” ou “Pronto para revisão”. Se um artigo precisar de 

atualizações, os Gerentes do conteúdo podem devolvêlo para 

o agente, para que ele faça as alterações. Ou, se o artigo estiver 

pronto, ele pode adicionar rótulos para categorizálo e, então, 

aprovar sua publicação. Dependendo do número de etapas de 

revisão estabelecidas, os mesmos Gerentes do conteúdo podem 

aprovar e publicar os artigos. Ou então, você pode restringir as 

permissões de publicação para escolher os agentes que tomam a 

decisão final.

Aprovação rápida dos artigos 
Em muitas organizações, você vê ciclos pesados de comando 

e controle do conteúdo, que mais parecem projetados para 

a manipulação de material radioativo do que para responder 

dúvidas dos clientes. Alguns setores requerem mais supervisão 

do conteúdo do que outros, mas se faça a seguinte pergunta: 

Como posso simplificar o processo de aprovação para manter 

apenas o necessário? Se possível, reduza ao máximo os 

obstáculos para a redação e publicação. Utilizando o fluxo de 

trabalho de atribuição, revisão, aprovação e publicação da 

Publicação em equipe, você pode facilitar o processo de criação e 

disponibilizar rapidamente o conteúdo certo. 

Estabelecer um processo de geração, 

manutenção e remoção de conteúdo é essencial 

para criar uma experiência de autoatendimento 

de alta qualidade e com aprimoramento orgânico. 

Saiba mais sobre como a Zendesk pode ajudar 

você a começar seu processo de conteúdo 

com a Publicação em equipe e outros recursos 

excelentes no nosso novíssimo produto, o Guide 

Enterprise.


