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A Zendesk figura no quadrante Líder do 
relatório pelo terceiro ano consecutivo

Quadrante Mágico do Gartner  
para Centros de Relacionamento  
com Clientes de CRM de 2018

O Quadrante Mágico examina o mercado global de aplicativos de 
suporte e atendimento ao cliente projetados para permitir que os 
agentes de suporte interajam com os clientes pelos canais favoritos 
dos consumidores. 

No relatório desse ano, o Gartner estima que até 2022 “70% das 
interações com os clientes envolverão tecnologias emergentes como 
aplicativos de machine learning, de troca de mensagens para dispositivos 
móveis ou chatbots, crescendo dos 15% de 2018”. Treze fornecedores 
foram avaliados. Veja abaixo.

Porque acreditamos que a Zendesk cresceu

Mais de 120.000 clientes (e em franco 
crescimento)

Leia o relatório completo clicando aqui.  
Saiba mais sobre o Zendesk e assista a uma demonstração hoje mesmo.

O Gartner coloca novamente a Zendesk no quadrante Líder. A Zendesk 
atribui sua permanência no quadrante de Líderes no relatório de 2018 
a seus mais de 120.000 clientes, que incluem grandes e pequenas 
empresas.  A posição da Zendesk é resultado de sua capacidade de 
execução e da integridade de sua visão.

No relatório de receitas mais recente, a Zendesk anunciou que 38% 
da receita agora é oriunda de clientes com 100 estações ou mais 
do Zendesk.

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

Gartner 2018 Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center, 
Michael Maoz, Brian Manusama, 16 de maio de 2018

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.

Quando os clientes partem do autoatendimento para o atendimento assistido, eles 
demandam tratamento consistente. Por sua vez, os líderes do setor de aplicativos 
demandam que os fornecedores forneçam sincronização de canais, uso melhor 

da inteligência artificial, colaboração em equipe, conhecimento contextualizado e 
tratamento centrado em eventos.
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