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Do back office à sala de reuniões, 
as equipes de suporte interno, como 
a de RH, Jurídica e de Instalações, 
agora ocupam uma posição central 
junto às equipes de liderança.

Não apenas lideram os esforços da empresa 
para reelaborar o local de trabalho,  
mas também se tornaram uma ferramenta 
vital para ajudar a atrair e reter os melhores 
talentos à medida que cada vez mais 
funcionários pensam em abandonar  
seus empregos. 

As empresas agora competem pela forma 
como tratam os funcionários, mas as equipes 
internas, responsáveis por esse importante 
trabalho, não estão recebendo o suporte 
necessário capaz de torná-las eficazes.  
A mudança é possível – e crucial. Se não 
ocorrer, as equipes de suporte interno 
poderão ter que  enfrentar sua própria 
revolta, com taxas de rotatividade mais altas 
que a de seus colegas voltados para o cliente 
previstas para o ano que vem.

Felizmente, essas equipes têm uma noção 
clara do que precisam fazer para dar a volta 
por cima. Para disponibilizar ajuda às 
empresas, com o intuito de entender e corrigir 
os pontos problemáticos, pesquisamos 
membros da equipe de suporte interno, além 
de gerentes de 21 países. Veja como apoiar 
suas equipes internas, seus funcionários e 
seus negócios e mantê-los prósperos, não 
importa o que aconteça a seguir.
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As equipes internas 
enfrentam grande demanda 
e estão sob pressão
A função das equipes internas de suporte 

só se tornou mais crítica e visível nos 

últimos anos. Com mais de 40% dos 

funcionários possivelmente em busca de 

uma nova função, de acordo com o Work 

Trend Index da Microsoft, as empresas 

estão procurando maneiras de manter 

os funcionários engajados e satisfeitos. 

Ao mesmo tempo, a cultura da empresa 

– especificamente a opção de trabalho 

flexível ou remoto – agora desempenha 

uma importante função de recrutamento. 

Grande parte dos trabalhadores norte-

americanos mencionaram um ambiente de 

trabalho flexível e não um salário mais alto, 

quando perguntados sobre o que mais 

importava na procura de emprego.

https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
https://www.bankrate.com/personal-finance/job-seekers-survey-august-2021/
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Para as equipes de suporte interno o trabalho ficou mais 

difícil, mas seu destaque só fez aumentar. Precisam 

gerenciar grandes mudanças na forma como os 

funcionários trabalham, colaboram e se conectam – tudo 

isso sob crescente pressão da liderança da empresa. 

Desde enfrentar a dinâmica do trabalho remoto e híbrido 

até a implementação de novas políticas no escritório, 

benefícios e iniciativas de DEI, o escopo de sua função foi 

drasticamente ampliado. De acordo com nossa pesquisa:  

O aumento do rigor e toda essa pressão estão cobrando 

o seu preço. Embora a maioria dos membros da equipe 

de suporte interno sinta que fez um bom trabalho de 

adaptação dadas as circunstâncias, é mais provável que 

não se sintam tão bem tratados quanto os funcionários 

que atendem clientes externos. E embora estejam 

gerenciando mais tickets do que nunca, também  

estão mais propensos a relatarem que foram  

penalizados por não resolver os problemas  

dos funcionários com rapidez suficiente:

agora um vínculo direto entre 

osserviços do funcionário e 

aexpansão dos negócios.

dos membros da equipe de suporte 

interno dizem que sua visibilidade 

junto à liderança sênior é maior do 

que nunca.

As demandas não vêm apenas de cima. Os funcionários 

corporativos também estão se apoiando fortemente em 

equipes internas. Em nossa pesquisa, 70% das equipes 

pesquisadas relataram um aumento nas solicitações de 

funcionários, enquanto 86% preveem um aumento para o 

próximo ano. Entre nossos próprios clientes os membros 

de suporte interno gerenciaram 31% a mais de tickets em 

comparação com o ano anterior – quase o dobro da taxa 

observada pelas equipes de suporte voltadas para o 

cliente em empresas B2B e B2C.

68% 

54% 
43%
dos membros da equipe de suporte 
interno que atendem funcionários 
corporativos dizem que sua equipe 
não é tão bem tratada quanto os 
outros em sua organização – um 

número 14% maior que o dos 

agentes que atendem clientes.

concordam que são penalizados 
pela velocidade com que 
respondem às perguntas dos 
funcionários — um número  

23% maior que o dos agentes  

que atendem clientes.

Esse é um problema para as empresas que buscam se 

manter competitivas nesta nova era do trabalho.

32%

Os tickets enviados por 

funcionários corporativos 

aumentaram 31% no ano 

passado – quase o dobro das 

taxas observadas pelas equipes 

de suporte voltadas para o 

cliente em empresas B2B e B2C.
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A boa notícia para as empresas é que as equipes internas sabem exatamente do que precisam para 
fazer bem o seu trabalho, começando pela simplificação de ferramentas e por fluxos de trabalho que 
tornam mais fácil proporcionar experiências de alto nível. A má notícia é que a maioria dos 
empregadores ainda não está preparada para o sucesso. Mais da metade dos membros da equipe  
de suporte interno que trabalham remotamente dizem que sua configuração não é adequada –  
um número 24% maior que o dos agentes que trabalham diretamente com os clientes.

Com o envolvimento mais alto do que nunca, as equipes internas precisam aproveitar melhor os 
fluxos de trabalho e as ferramentas que podem simplificar os processos existentes, reduzindo,  
assim, a carga de suas equipes. Do jeito que está, as equipes de suporte interno são menos 
propensas a adotar recursos de automação, como macros ou gatilhos, do que aquelas que  
atendem clientes externos, tornando-as mais dependentes do envolvimento dos membros  
da equipe para resolver os tickets. 

H I S TÓ R I A  D O  C L I E N T E  

Automatizando o trabalho fora do fluxo 
de trabalho
A OpenTable, uma plataforma online de reservas e gerenciamento de clientes de 
restaurante, credita seu sucesso à sua afinada solução de ajuda interna. “Nossos 
vendedores disseram que era complicado enviar tickets de suporte ao nosso suporte 
técnico interno”, disse Russ Gangloff , diretor de suporte ao cliente da OpenTable. 
“Levamos essas reclamações a sério, pois grande parte de nossa base de funcionários 
trabalha remotamente, então o acesso a sistemas internos é fundamental”.

Antes, os funcionários não tinham ideia de quando um membro da equipe interno 
entraria em contato com eles e os tickets precisavam ser enviados pela rede da 
empresa, o que significava que os funcionários ficavam excluídos se não 
conseguissem se conectar. Agora, os tickets podem ser enviados fora da rede e são 
encaminhados automaticamente para a equipe certa, com atualizações a cada etapa. 
“Continuamos ouvindo que somos muito mais responsivos agora”, disse Gangloff,  
“mas não é porque os membros da equipe estão fazendo algo diferente. É porque o 
sistema está fornecendo um feedback ao funcionário automaticamente, o que não 
ocorria antes”.

funcionários que 
contam com o 
suporte da  
Zendesk

+ 2 mil

minutos para 
configurar a 
Zendesk

30

solicitações 
resolvidas/
semana

250

O sucesso depende de uma 
experiência simplificada 
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As centrais de ajuda são outra oportunidade perdida. 
Atualizar ou adicionar conteúdo regularmente pode reduzir a 
quantidade de tempo e esforço necessários para que os 
funcionários obtenham as respostas de que precisam. Além 
disso, também podem reduzir a pressão sobre as equipes de 
suporte respondendo a perguntas comuns antes que se 
tornem tickets, liberando nossas equipes de serviço interno 
para trabalhar em tarefas mais complexas. 

Melhores experiências de 
funcionários (e resultados de 
negócios) começam facilitando as 
coisas para suas equipes internas. 
Veja o que dizem as equipes do departamento 
pessoal com relação à necessidade de manter os 
funcionários felizes, bem-informados e produtivos:

 ☐ Uma base de conhecimento ou central de ajuda 
atualizadas regularmente, com a capacidade de 
adicionar sugestões ao conteúdo existente

 ☐ Mais treinamento para aprimorar as competências

 ☐ Uma visão simples de um importante contexto de 
negócios

 ☐ Mais colaboração com outros departamentos

 ☐ Mudar para uma ferramenta de atendimento ao 
cliente mais fácil de usar
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Crescimento no número médio de artigos da Central de Ajuda por público-alvo 

A alteração é baseada no ano inteiro (26 de julho de 2020 a 24 de julho de 

2021) em relação ao ano anterior (28 de julho de 2019 a 25 de julho de 2020).

As centrais de ajuda internas também 
registraram uma velocidade de aumento 
de uso mais lenta em comparação com as 
equipes de suporte voltadas para o cliente

Crescimento no número médio de artigos da Central de Ajuda por público-alvo.  

A alteração é baseada no ano inteiro (26 de julho de 2020 a 24 de julho de 2021) 

em relação ao ano anterior (28 de julho de 2019 a 25 de julho de 2020). 

No ano passado, no entanto, as equipes internas lutaram 
para aumentar o conteúdo da Central de Ajuda e as taxas de 
visualização. O número de artigos da central de ajuda 
cresceu apenas 8% no ano passado – comparado a 14% para 
aqueles que atendem clientes externos – enquanto as taxas 
de uso aumentaram apenas 5%.

O custo da falta de ação é alto. Nos resultados da nossa 
pesquisa, os membros da equipe de suporte aos funcionários 
tiveram opiniões radicais sobre o que precisam melhorar, 
com 1 em cada 3 prevendo que suas taxas de rotatividade 
aumentarão no próximo ano – mais do que em qualquer 
outro departamento de suporte. Seus gerentes estão ainda 
mais preocupados: 42% estão prevendo que as taxas de 

rotatividade vão aumentar. 

As equipes internas foram mais lentas para 
adicionar novo conteúdo da central de ajuda 
em comparação com as equipes de suporte 
voltadas para o cliente

11% 14%

5%

B2B B2C

Internas
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Os locais de trabalho e as forças de trabalho continuarão a 

promover mudança. A forma como sua empresa se adapta a 

essas mudanças será fundamental para a saúde e a felicidade 

de seus funcionários e de seus negócios. 

Para se adaptar e definir o rumo do sucesso futuro, suas 

equipes internas de suporte precisam de abordagens mais 

simples e inteligentes voltadas ao suporte do funcionário: 

ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho que podem 

liberar seu tempo para enfrentar os problemas mais 

difíceis,uma visão clara das informações de que precisam  

para serem eficazes e uma solução que facilite a colaboração 

com outros departamentos quando for necessária uma  

ajuda ou para promover mudanças. 

Ao favorecer uma abordagem simplificada de suporte que 

priorize dados, insights e tecnologia, você pode garantir que 

suas equipes tenham as ferramentas e o contexto necessários, 

capazes de oferecer as melhores experiências da categoria de 

modo a diferenciar sua empresa.

Fortalecendo seus negócios 
com uma abordagem 
centrada nas pessoas
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Metodologia
Os dados deste relatório vêm de duas fontes: uma pesquisa 

com entrevistados corporativos e dados de uso do produto 

Zendesk Benchmark. 

Entrevistamos mais de 3.511 consumidores e 4.670 líderes  

de equipes de suporte interno, agentes e compradores  

de tecnologia de 21 países e organizações, variando  

desde pequenas empresas a grandes corporações  

entre julho e agosto de 2021. Os resultados de cada  

pesquisa foram ponderados para remover o preconceito  

das amostras da pesquisa.

Os países entrevistados incluíram Austrália, Brasil, França, 

Alemanha, Japão, México, Reino Unido, Índia, Singapura, 

Coreia do Sul, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), 

países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia), 

Estados Unidos, Espanha, Itália e Canadá. 

Os dados de uso do produto Benchmark da Zendesk vieram 

de mais de 97.500 clientes da Zendesk no mundo todo que 

participam do Benchmark da Zendesk. Foram aplicados 

critérios de atividades de conta para filtrar dados de contas 

inativas. Os dados do Benchmark da Zendesk são baseados 

no uso do produto entre julho de 2020 e julho de 2021. 



Explore como a Zendesk for Work simplifica o 

suporte interno, possibilitando que as equipes 

se concentrem no panorama mais amplo.

Prepare sua 
equipe para  
o sucesso

https://www.zendesk.com.br/internal-help-desk/#zendesk-for-it

