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Economia de custos e benefícios comerciais possibilitados 
pela Zendesk
O custo de administrar uma organização de atendimento ao cliente aumenta à medida que sua empresa cresce. 

Seja eliminando gastos ou pagando apenas pelo que você precisa, adicionando canais digitais ao seu centro de 

atendimento ao cliente ou unificando o conhecimento do agente em um único desktop – a implantação de uma 

plataforma segura, confiável e aberta pode significar uma importante redução de custos dentro de um prazo curto 

e longo para empresas de todos os tamanhos.

Simplifique os custos e melhore a eficiência sem prejudicar as experiências do cliente esperadas, implementando o 

Zendesk Suite que é voltado para uma experiência essencialmente digital.

A Forrester construiu uma estrutura de Total Economic Impact™ por meio de entrevistas com sete tomadores de 

decisão em grandes empresas que usam a Zendesk, a fim de identificar custos, benefícios, flexibilidade e fatores 

de risco que afetaram sua decisão. Os benefícios quantificados e qualificados mostram que um cliente composto 
da Zendesk obteve benefícios de US$ 31,2 milhões em três anos em contraste com os custos de US$ 8,1 milhões, 
somando um valor presente líquido (VPL) de US$ 23,1 milhões e um ROI de 286%, mostrando assim um retorno 
em menos de 6 meses.

The Total Economic Impact™ 
da Zendesk

Principais desafios Requisitos da solução

Antes de investir na Zendesk, as organizações geralmente 

trabalhavam em caixas de entrada compartilhadas ou soluções 

domésticas, achando impossível escalar ou adicionar canais 

complementares.

• Baixa visibilidade dos problemas do cliente e fluxos de trabalho 

de atendimento ao cliente

• Esforço manual inútil para equipes de TI

• Consultas repetitivas de clientes consomem tempo do agente

• Incapacidade de dimensionar as interações com o cliente ou 

adicionar novos canais digitais

• Capacidade limitada de integração com outras tecnologias de 

negócios já implantadas

As organizações dos entrevistados buscaram uma solução que 

pudesse:

• Economizar tempo para os agentes a partir de recursos 

aprimorados de visibilidade, estabilidade e automação

• Economizar tempo para os desenvolvedores com integrações 

fáceis de construir e configurar, incluindo a capacidade de 

reutilizar integrações de API pré-existentes

• Permitir que suas organizações de atendimento ao cliente 

pudessem escalar e adicionar canais, evitando contratações 

desnecessárias 

• Ser implementada e expandida de forma rápida e fácil para 

permitir um tempo de retorno mais rápido
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Economia de custos de contatos desviados
e tempo de manuseio reduzido

Ao implementar a Zendesk, as organizações obtiveram 

rapidamente economias de desvio por meio de recursos 

de automação e autoatendimento. As melhorias de 

processo e estabilidade também reduziram o tempo 

obrigatório para lidar com os contatos restantes. 

• 15% de desvio do total de contatos usando 

ferramentas como chatbots automatizados que 

resolvem problemas sem entrada do agente, 

respondem em massa a problemas e permitem 

opções de autoatendimento para clientes

• 40% de economia de tempo nos contatos restantes 

devido à maior visibilidade e estabilidade

Contratações de agentes evitadas devido a 
melhorias na eficiência dos agentes
Os agentes que utilizam a Zendesk conseguiram lidar 

com volumes maiores de trabalho devido aos fluxos de 

trabalho inteligentes criados por meio do desktop do 

agente. Automações como chatbots e autoatendimento 

lidam com as tarefas mais simples e repetitivas, 

permitindo que os agentes gerenciem um volume maior 

de trabalho complexo. Tudo isso foi combinado para 

permitir que a organização composta tenha uma redução 

de até 15% no número de agentes à medida que 

implementa mais recursos e integrações da Zendesk.

Análise de benefícios

Integração mais rápida e economia de tempo

A facilidade de configuração e as opções de integração 

da Zendesk foram os principais diferenciais das soluções 

concorrentes capazes de permitir que as organizações 

implementassem de forma ágil e começassem a obter 

benefícios mais rapidamente e com menos esforço. 

• 20% de economia no número de desenvolvedores 

devido à implementação da Zendesk em vez de uma 

plataforma de atendimento ao cliente modificada

• 15% de economia de tempo devido à configuração e 

desenvolvimento mais fáceis à medida que a 

organização adiciona mais recursos da Zendesk

Receita anual adicional
Não apenas uma solução de atendimento ao cliente,  

mas a Zendesk também pode servir como uma solução 

de engajamento pré-compra por meio de bots que 

incentivam as compras nas páginas de destino e 

fornecem aos agentes informações valiosas voltadas a 

vendas incrementais.

• De 8 a 10% de aumento na taxa de conversão média 

em três anos a partir de um progresso na utilização

• Aumento de 23% no valor médio do pedido com 

vendas assistidas pela Zendesk
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Os custos de atendimento ao cliente se somam ao crescimento, sendo que sistemas desatualizados e díspares 

impedem a produtividade em toda a organização. Adotar novas tecnologias para atender a evolução dos 

comportamentos dos clientes e necessidades de serviço requer orçamento e equipe pronta para executar.  

As organizações podem agilizar os custos desviando contatos, reduzindo o tempo de atendimento e evitando 

novas contratações, sem prejudicar as experiências do cliente esperadas. Os resultados a seguir são para uma 

organização composta:

• Economia de US$ 21,7 milhões com contatos desviados e tempo de atendimento reduzido

• US$ 8,2 milhões economizados em contratações evitadas devido à eficiência aprimorada do agente

• US$ 1,0 milhão em economia de tempo de retorno com integração e implantação mais rápidas

• Receita anual adicional de US$ 224,5 mil realizada pela extensão da plataforma de serviço

O Zendesk Suite de experiências digitais em qualquer canal se integra às soluções existentes. A Zendesk fornece 

os dados, a inteligência e e as automações que economizam tempo que as equipes precisam que precisam para 

operar com eficiência, lidar com complexidade e escalar, além de começar a ver o valor imediatamente após a 

implementação e ainda mais com a expansão ao longo do tempo.

Análise de custos

Leia sobre o potencial retorno do investimento da implementação 
da Zendesk no The Total Economic Impact™ da Zendesk, um estudo 
encomendado em dezembro de 2021 realizado pela Forrester 
Consulting em nome da Zendesk.

Para ver o estudo completo, clique aqui. 
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