
A ZENDESK CHEGA AO QUADRANTE LÍDER EM 2016
No relatório de maio de 2016 da Gartner, os analistas Michael Maoz e Brian Manusama examinam o mercado global de softwares de atendimento 

ao cliente, que eles chamam de soluções de “centro de relacionamento com clientes”. No relatório, a Gartner colocou a Zendesk no quadrante 

Líder, marcando a progressão constante da empresa, desde sua posição inicial de “Operador de nicho” no relatório de 2014 até a colocação líder 

desse ano.
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Quadrante Mágico da Gartner para Centros de 
Relacionamento com Clientes de CRM

SOBRE O QUADRANTE MÁGICO DA GARTNER

O Quadrante Mágico da Gartner para Centros de Relacionamento 

com Clientes (CECs) de CRM revisa aplicativos de suporte e 

atendimento ao cliente “projetados para interagir com os clientes 

pelos canais que eles usam quando precisam de ajuda”. Essas 

tecnologias são projetadas para organizações com CECs com mais 

de 20.000 agentes.    

No relatório, a Gartner estima que, em meados de 2017, metade das 

organizações escolherão soluções SaaS para oferecer suporte a 

processos de negócio complexos, uma tendência que continuará 

crescendo em 2018. A Gartner afirma que “o SaaS emergirá como 

um fator crucial de seleção… em todas as localidades e para todos 

os níveis de complexidade de processo”. 

A Zendesk, única Líder no relatório no setor de suporte ao 

cliente, projetou seu plano de produtos para se concentrar 

em ajudar os clientes a serem bem-sucedidos no cenário em 

constante mudança do atendimento ao cliente. 

“O Zendesk tem uma interface de usuário intuitiva. Sua configuração é simples 
e seu design responsivo permite a implantação em sites, aplicativos para 

dispositivos móveis e CECs”.

— Quadrante Mágico para Centros de Relacionamento com Clientes de CRM, 2016

O QUE TORNA A ZENDESK UMA LÍDER 

Um projeto voltado para o futuro é um componente essencial para 

atender aos critérios de Líder definidos pela Gartner: “As equipes 

de desenvolvimento desses fornecedores têm uma visão clara da 

área emergente de relacionamento com clientes e do futuro “onde 

os dispositivos móveis vêm em primeiro lugar”. Elas projetam 

produtos flexíveis com regras de negócios fáceis de alterar e 

fatoram o impacto de análises avançadas, envolvimento em redes 

sociais e IoT (incluindo wearables) nos requisitos do atendimento 

ao cliente”.

• Sua arquitetura SaaS e presença global permite que 

empresas implantem o Zendesk na maioria dos principais 

mercados mundiais, incluindo a Europa Ocidental, os EUA, a 

Austrália, o Brasil, o Japão e Cingapura.

• A interface do usuário do software é intuitiva, a configuração 

é fácil e o design é responsivo

• Recursos como análise, previsão de satisfação e recursos de 

voz avançados, além de ferramentas de diagnóstico e testes 

aprimorados, com monitoramento e relatórios de segurança 

• Visão favorável de clientes de referência do Zendesk como 

boa oferta de valor

A Zendesk atribui sua ascensão para o quadrante Líder no 

relatório de 2016 aos seus milhares de clientes no mundo todo. 

A escolha deles da Zendesk ao invés de fornecedores antigos 

mais complexos, além das inovações de produto da empresa 

ao longo do ano passado (como a Previsão de satisfação e o 

Advanced Voice) provavelmente impulsionaram a empresa para 

o quadrante Líder.


