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Por que você precisa de uma Central de 

Ajuda agora?

• Aumentar a satisfação do cliente, 

fornecendo atendimento melhor 

e satisfazendo às necessidades 

dos usuários que preferem o 

autoatendimento. 

• Reduzir os custos e aumentar a 

eficiência, eliminando as despesas 

contínuas de modo que os agentes 

possam se concentrar em tarefas 

mais estratégicas. 

• Aumentar a comunidade de negócios 

e fomentar relacionamentos mais 

profundos entre sua empresa e seus 

clientes.

Atualmente, eles entendem mais de tecnologia do 

que nunca e preferem a abordagem "faça você 

mesmo" para resolver seus problemas e responder 

às suas próprias dúvidas. Anos de pesquisas feitas 

pelo ICMI confirmaram que os clientes preferem 

resolver seus problemas por conta própria e usando 

seus canais favoritos. Além disso, os clientes só 

procuram interações diretas quando esgotam todas 

as opções de autoatendimento. Essa informação 

se baseia em dados da American Express, que 

descobriu que 48% dos consumidores preferem 

falar com um representante do atendimento ao 

cliente para lidar com problemas complexos, mas 

apenas 16% preferem esse mesmo contato para 

resolver problemas simples.

O objetivo desse documento é simples: queremos 

ajudá-lo a criar uma base de conhecimento, uma 

comunidade e um portal do cliente completos. 

E você pode fazer tudo isso usando a Central de 

Ajuda do Zendesk Guide. 

Seus clientes não têm tempo a perder. Eles querem resolver os 
problemas quando for mais conveniente.

http://www.icmi.com/Resources/Research/2015-Smarter-Service-for-the-Connected-Consumer/thankyou/1
http://www.icmi.com/Resources/Research/2015-Smarter-Service-for-the-Connected-Consumer/thankyou/1
http://about.americanexpress.com/news/docs/2012x/axp_2012gcsb_us.pdf
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1
Planejamento: comece com 
metas

2
Medir para melhorar

É importante começar a medir o desempenho da sua 

Central de Ajuda desde o início. Monitorar pontos 

como:

• Estatísticas de análise da Comunidade

• Tempo para resolução

• Porcentagem de problemas resolvidos pela 

equipe em comparação aos resolvidos 

utilizando a Central de Ajuda 

Isso o ajudará a entender se sua Central de Ajuda é 

eficiente e quais áreas precisam ser melhoradas.

Também é extremamente importante monitorar os 

tipos de conteúdo que seus clientes estão usando. 

Esses dados ajudarão a decidir quais conteúdos 

são mais necessários, como tópicos específicos ou 

perguntas recentes. 

Se você está começando a pensar no lançamento de 

uma Central de Ajuda ou apenas buscando melhorar 

o que já tem, a primeira e mais importante etapa é 

definir o que você espera alcançar. O seu propósito 

é reduzir o número de tickets de atendimento que 

sua equipe recebe? Ou é simplesmente cultivar 

relacionamentos e interações entre os seus clientes 

e funcionários? Pense em como uma Central de 

Ajuda pode aumentar a fidelidade do cliente. 

Essas são algumas ideias a serem levadas em 

consideração. No entanto, o mais importante é 

identificar as metas certas para sua empresa e 

trabalhar de modo a entrar em um consenso com os 

principais envolvidos.
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4
Participação e moderação de 
funcionários

Autoatendimento não significa configurar um 

site sem se envolver. Seus funcionários devem 

desempenhar um papel ativo. Isso mostra que você 

está ouvindo e prestando atenção nas opiniões dos 

clientes e no comportamento deles.

E, quando falamos de funcionários, não estamos 

falando apenas de sua equipe de atendimento ao 

cliente, e sim de todos: 

• Marketing: vê como os clientes 

interagem entre si e ajuda a cultivar esses 

relacionamentos. A Central de Ajuda 

também é uma ótima maneira de conhecer 

e se familiarizar com seus clientes cativos. 

• Produto e atendimento: ajuda a responder 

perguntas e comentários. Trabalhando 

juntos, esses departamentos podem pegar 

o que aprenderam com a comunidade e usar 

esse conhecimento para acelerar o ciclo de 

feedback. Eles também podem aproveitar 

essa oportunidade para ouvir as ideias dos 

clientes e coletar feedback. 

• Vendas: ser ativo na Central de Ajuda 

conecta seu departamento de vendas 

(a linha de frente da empresa) aos clientes. 

Além disso, a Central de Ajuda fornece 

insights excelentes para criar um ciclo de 

vendas contínuo.

3
Dispositivos móveis não são 
uma “opção”

É importante fornecer uma experiência otimizada 

para que os clientes tenham o mesmo nível de 

atendimento ao visitar sua Central de Ajuda em um 

laptop, tablet ou telefone.

Como apontado pelo relatório Zendesk Benchmark, 

o aumento no número de clientes que utilizam 

dispositivos móveis é visível. Todos já ouviram falar 

da migração dos clientes para os dispositivos móveis 

graças ao aumento do número de smartphones e 

tablets. Essa tendência está clara na preferência dos 

consumidores por interagir com as marcas por fóruns 

e Centrais de Ajuda. 

Não só é importante ter uma experiência otimizada 

em dispositivos móveis, como os clientes consideram 

as estratégias que priorizem dispositivos móveis 

como fundamentais para as empresas. Segundo o 

ICMI, 50% dos clientes consideram os aplicativos de 

atendimento ao cliente para dispositivos móveis um 

canal importante de contato.

https://www.zendesk.com.br/blog/customer-service-data-q2-2013/
http://www.icmi.com/~/media/Files/Resources/Research/Reports/2015RR-SmarterService-ConnectedConsumer.ashx
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6
Hasteie sua bandeira do 
marketing!

5
Concentre-se na experiência 
do usuário

A experiência do usuário é extremamente importante. 

Atrair as pessoas para o site pode ser até bem fácil, 

mas se você não fornecer uma experiência excelente, 

elas visitarão por pouco tempo e não voltarão. Na 

verdade, um estudo feito pela Consumer Reports 

descobriu que mais da metade dos norte-americanos 

abandonará a compra ou desistirá de resolver o 

problema se a experiência deles como clientes 

(pessoalmente ou pela internet) for negativa. 

É extremamente importante fornecer navegação 

fácil para os itens mais importantes. Por exemplo, 

a pesquisa é um recurso importante pelo qual os 

clientes procurarão. Certifique-se de que ela é fácil 

de usar e encontrar. Pergunte-se: consigo fornecer 

e promover as coisas mais importantes para os meus 

clientes? Consigo organizar todo o meu conteúdo de 

maneira eficaz?

Também é importante criar um local visualmente 

atraente para que os clientes desejem passar o tempo 

nele. Considere a adição de opções avançadas de 

mídia. Muitos clientes esperam coisas como vídeos, 

webinars e imagens junto ao texto. Use a experiência 

de sua equipe de web ou design para coletar práticas 

recomendadas e, após a criação, teste repetidamente! 

Sua Central de Ajuda é um trabalho em constante 

evolução, portanto, veja o que funciona ou não e faça 

os ajustes adequados.

Uma das melhores maneiras de obter o feedback do 

cliente é pedindo: eles encontraram o que estavam 

procurando? Eles têm sugestões de aprimoramento? 

Uma pequena pesquisa pode ajudar muito na criação 

de uma experiência do usuário envolvente.

Qual é a utilidade de uma Central de Ajuda que 

ninguém usa? Depois de escolher sua tecnologia, 

traçar suas metas e criar seu site, você precisa 

direcionar os usuários para ele. Nessa etapa, 

é importante envolver sua equipe de marketing ou, 

no mínimo, começar a pensar como publicitário. 

Como você vai convidar e atrair os visitantes? 

Como você promoverá o site ou aspectos 

específicos dele? Além disso, há maneiras de 

aproveitar a ajuda da comunidade para promover 

outras campanhas de marketing?

http://www.consumerreports.org/cro/news/2015/05/bad-customer-service/index.htm


E agora?
Com o parceiro e os conselhos certos, configurar 

e fazer a manutenção da Central de Ajuda é mais 

fácil do que parece. Trace metas com antecedência 

para que elas guiem sua implementação e, ao tomar 

decisões, pense sempre nos clientes em primeiro 

lugar. Após configurar a Central de Ajuda, você pode 

começar a medir o seu sucesso imediatamente — 

sucesso esse que aumentará de acordo com seu 

nível de envolvimento.

Veja alguns ótimos exemplos de Centrais 
de Ajuda em funcionamento.

Comece a usar o Zendesk Guide hoje 
mesmo!

https://www.pinterest.com/zendesk/beautiful-help-centers/
https://www.pinterest.com/zendesk/beautiful-help-centers/
https://www.zendesk.com.br/help-center/

