
Como usar o 
Zendesk para RH

Mostraremos como 
usar a Zendesk 
internamente para 
auxiliar os funcionários, 
compartilhar 
conhecimento e 
impulsionar a retenção 
de funcionários.
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As equipes de RH vivem tempos difíceis. 

Elas têm a tarefa de conduzir a mudança 

para a nova era de trabalho flexível, além de 

ainda serem responsáveis pelo trabalho 

diário de contratação, treinamento e suporte 

das equipes internas. 

Também estamos no meio de uma revolução 

da força de trabalho, pois mais profissionais 

estão reconsiderando suas prioridades e 

mudando de carreira. Isso significa que as 

empresas estão enfrentando maior turnover 

e quem permanece está suportando uma 

carga de trabalho maior até as vagas serem 

preenchidas.

Os tickets abertos por funcionários 
corporativos aumentaram

no ano passado, praticamente 
o dobro das taxas observadas 
pelas empresas B2B e B2C.

Relatório de tendências da experiência do 
funcionário de 2022 da Zendesk

Como criar pensando no futuro do 
trabalho com todas as restrições 
práticas do presente?

31%
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Para reter os funcionários, você 
precisa facilitar a vida deles durante o 
expediente.

É aqui que sua central de suporte interna 

desempenha uma função importante.  

Você pode esclarecer dúvidas, solucionar 

problemas e ser um recurso que lhes permita 

fazer o melhor trabalho possível. 

No entanto, eles não poderão fazer o melhor 

trabalho possível se você não estiver equipado 

para fazer o melhor trabalho possível.

Como a Zendesk pode ajudar
Contando com a Zendesk para o suporte interno, 

você terá um sólido sistema de tickets e 

flexibilidade para criar fluxos de trabalho 

adequados para sua equipe. Você não precisa 

ser desenvolvedor para entender como usar a 

Zendesk, nem precisa fazer parte de uma grande 

equipe para notar os benefícios. É uma solução 

flexível que pode ajudar você a fazer mais com 

menos esforço. 

Neste guia, mostraremos como sua equipe de 

RH pode usar as ferramentas com pouco/

nenhum código da Zendesk para modernizar sua 

central de suporte e começar a criar pensando 

no futuro do trabalho bem aqui, no presente.

• Disponibilize o conhecimento institucional 

onde os funcionários precisarem  

• Use a automação para responder a perguntas 

frequentes 

• Acompanhe os KPIs para comemorar as 

vitórias e identificar áreas para melhorar 

• Crie uma solução que satisfaça suas 

necessidades agora e evolua conforme as 

necessidades mudarem



Como usar o Zendesk para RH 5

01
Cansado de responder às mesmas perguntas sempre? 
Forneça as respostas para os seus funcionários.

Ajude seus funcionários 
a se ajudarem

Acompanhar o ritmo das 
perguntas recebidas

Com uma central de ajuda 
interna, os funcionários podem 
solucionar problemas de maneira 
independente pesquisando sua 
biblioteca de artigos e guias. 
Documentando perguntas 
frequentes e dicas de solução de 
problemas, é possível reduzir o 
número de solicitações repetidas 
que chegam à central de suporte.

Benefícios de uma central de ajuda interna:

Compartilhar informações 
sem fazer duas vezes a 
mesma coisa

Sua central de ajuda também 
abastece sua equipe de serviços. Os 
membros da equipe podem acessar 
todos os recursos da central de 
ajuda no espaço de trabalho do 
agente da Zendesk. Além disso, 
caso surja um novo problema, eles 
poderão começar a criar um novo 
artigo sobre o tema em questão, 
contando com os colaboradores 
necessários.

Manter o conhecimento 
institucional atualizado

Mudanças são inevitáveis. Você cria 
novas ferramentas, revisa políticas 
e atualiza as práticas 
recomendadas. Essas mudanças 
precisam ser registradas na central 
de ajuda para que ela continue 
sendo útil. A Zendesk pode ajudar 
você a se lembrar quando é a hora 
de atualizar os artigos existentes 
com lembretes automáticos.

Começar agora

Ative o Zendesk Guide por 
meio de sua conta de suporte.

Prepare-se para o 
lançamento

Ajuste a aparência, crie o 
conteúdo e teste.

Ative

Quando estiver pronto, ative 
para os usuários finais.

Execute a central de ajuda com mais rapidez com o Zendesk Guide

1 2 3
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Você não precisa ser um 
ótimo escritor para escrever 
ótimos artigos

Seja simples.
Sua central de ajuda não é o lugar 
ideal para praticar o uso de 
trocadilhos. Use uma linguagem 
simples e vá direto ao ponto. 

Seja específico.
Ao explicar como usar um 
programa ou solucionar problemas 
em um dispositivo, descreva o 
processo usando terminologia e 
nomes de produtos específicos.

Otimize para a pesquisa.
Use as mesmas palavras-chave e 
frases que seus funcionários 
provavelmente usariam. Procure as 
solicitações anteriores da central 
de suporte em busca de pistas.

Faça atualizações 
regulares.
Conteúdo desatualizado não é útil 
para ninguém. Tenha o hábito de 
atualizar os artigos existentes e 
revisar ou remover artigos que não 
são mais relevantes.

Colete o feedback dos 
usuários.
Preste atenção ao feedback dos 
usuários (votos favoráveis e 
desfavoráveis nos artigos) e revise 
as análises da página para 
entender quais artigos e tópicos 
são mais úteis.

Você pode começar a criar sua central de ajuda 
agora, sem ficar esperando um web designer.

Temos um tema padrão da central de ajuda que pode 
ser personalizado com as cores e o logotipo da sua 
marca. Se preferir, você pode incrementar a 
aparência usando um dos temas de design fácil 
disponíveis no Marketplace da Zendesk.

Para começar a criar sua central de ajuda, siga estas 
etapas: 

• Entre no Zendesk Support como responsável  
pela conta

• Clique no ícone de produtos (      ) na barra 
superior e selecione Guide

• Clique em Começar agora

Consulte a Central de Ajuda da Zendesk para obter 
mais detalhes sobre como configurar sua central  
de ajuda.
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https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408845834522-Using-the-standard-Copenhagen-theme-in-Help-Center
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408842911898-Using-Guide-themes-from-the-Zendesk-Marketplace#topic_tdk_ghf_4mb
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408846795674-Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Guide-para-sua-central-de-ajuda-configura%C3%A7%C3%A3o
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408846795674-Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Guide-para-sua-central-de-ajuda-configura%C3%A7%C3%A3o
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Carregando a carga de trabalho de uma equipe muito maior? 
A automação pode ajudar a preencher a lacuna, para que você 
possa se concentrar em trabalhos de alto impacto. 

Por que o Answer Bot deve fazer 
parte da sua equipe de serviços

Ofereça aos membros humanos 
da equipe uma pausa mais do que 
necessária  

Deixe o Answer Bot assumir algumas tarefas. Use-o 
para resolver algumas perguntas frequentes em 
campo, para que você possa economizar o trabalho 
da sua equipe para problemas mais desafiadores. 
Além disso, se algum funcionário solicitar mais 
ajuda, o Answer Bot poderá criar um ticket usando 
as informações já fornecidas. 

Você pode executar o Answer Bot em minutos, sem 
necessidade de codificação. Veja o que fazer: 

• Ative o Answer Bot em sua conta da Zendesk

• Decida o que o seu bot deve dizer usando o 
Criador de fluxos

• Ative-o e comece a resolver dúvidas de 
funcionários em campo

As instruções passo a passo estão disponíveis no 
guia de início rápido do Answer Bot. 

Qual é a oportunidade com os bots? 
Eles valem mesmo a pena? 

Acreditamos que sim. Existem alguns motivos para 
isso. Primeiro, eles podem lidar com algumas de suas 
questões mais repetitivas e rotineiras. Isso os torna 
uma ótima opção para equipes pequenas que fazem 
hora extra para dar suporte a uma grande variedade 
de necessidades. Em segundo lugar, eles estão 
sempre ativos, ou seja, você pode dar suporte melhor 
para os funcionários que trabalham fora do horário de 
expediente padrão das 9h às 17h. 

O Answer Bot é a IA conversacional da Zendesk. Nós 
o criamos com um modelo de linguagem que permite 
ao Answer Bot reconhecer melhor gírias e vocabulário 
incomum (como nomes de produto de marca), 
aumentando a probabilidade de você ter uma 
resposta útil logo na primeira vez.

Implante a automação 
estrategicamente para 
economizar tempo e esforço

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408820349850
https://www.zendesk.com.br/service/answer-bot/#georedirect
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Como otimizar os artigos da 
central de ajuda para o Answer 
Bot

O Answer Bot rastreia os artigos da 
central de ajuda para identificar 
informações relevantes com base em 
palavras-chave e frases. Tenha isso em 
mente ao criar novos artigos da central de 
ajuda ou atualizar artigos existentes. 

Títulos:

No título dos artigos, use linguagem 
e frases que seu cliente poderia usar 
em uma pesquisa ou na descrição de 
um ticket. Por exemplo, "Como 
redefinir minha senha?" ou 
"Redefinição de uma senha"

Introduções:

O Answer Bot dá um peso maior  
para as primeiras 75 palavras de  
um artigo, de modo que incluir 
palavras-chave relevantes na 
introdução é fundamental. Tente 
começar seus artigos com parágrafos 
claros e objetivos. 

Tópicos:

Crie artigos pequenos que abordem 
tópicos únicos e limitados em vez de 
artigos longos com várias seções 
relacionadas ao mesmo tópico.

Impressione os funcionários com
recomendações úteis no momento certo 

Formulários da Web

Surpreenda os funcionários respondendo às 
perguntas deles antes mesmo de 
perguntarem. Com uma ajudinha do Answer 
Bot, você pode sugerir artigos relevantes da 
central de ajuda diretamente no formulário da 
central de suporte. Isso ajuda a acompanhar o 
ritmo das perguntas recebidas sem atrapalhar 
sua experiência.

Visite nossa central de ajuda para obter 
instruções sobre como configurar formulários 
da Web. 

Respostas de e-mail 

Você também pode fornecer sugestões 
automáticas de artigos em e-mails. Quando 
um funcionário recebe uma resposta 
automática da central de suporte, o Answer 
Bot preenche uma pequena lista de artigos da 
central de ajuda relacionados à solicitação. Se 
encontrar o que precisa, o funcionário poderá 
fechar a solicitação e continuar suas tarefas. 

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408889217306-Recipe-Setting-up-basic-request-ticket-forms-Software-example-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408889217306-Recipe-Setting-up-basic-request-ticket-forms-Software-example-
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Não é possível melhorar o que não pode ser medido. Acompanhe as 
métricas de desempenho na Zendesk para comemorar as vitórias e 
identificar áreas de crescimento. 

Você precisa de dados para entender 
o que está funcionando, o que não 
está e como melhorar.

Com a Zendesk, você terá acesso a métricas de 
suporte e estatísticas de desempenho do agente para 
começar a ver tendências e identificar onde é 
necessário fazer melhorias.

Assista: Introdução a análises na Zendesk

Os dados revelam as melhores 
oportunidades de crescimento

https://www.youtube.com/watch?v=Q2fa2O7PCec&t=605s&ab_channel=Zendesk
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Analisar muitos dados de uma vez pode 
sobrecarregar. Sugerimos a criação de painéis 
personalizados com os principais indicadores de 
desempenho (KPIs) da sua equipe. Procure 
orientações sobre como criar painéis em nossa central 
de ajuda.

Isso é diferente para cada organização, mas você 
provavelmente vai querer saber algumas coisas:

Quando seus funcionários provavelmente 
entrarão em contato (dias e horas)?

É bom saber isso para planejar a estratégia da 
equipe (e os horários de almoço). Isso também 
ajuda a conhecer os horários de pico, para 
que você não marque uma reunião com a 
equipe de suporte interna nesse horário.

Quais tipos de pergunta são mais comuns 
(com base nas tags de categoria)?

Se você receber muitas solicitações sobre um 
determinado tópico, isso poderia indicar uma 
área em que seria necessário criar ou 
melhorar o conteúdo da central de ajuda. 

Seus funcionários estão satisfeitos com o 
serviço prestado? 

As métricas de satisfação podem dar uma 
ideia rápida sobre até que ponto você está 
atendendo as necessidades dos funcionários. 
Preste atenção aos comentários negativos e 
desenvolva um processo para lidar com eles. 

Você pode criar relatórios personalizados que são 
gerados automaticamente na data definida ou podem 
ser gerados conforme necessário quando for 
conveniente para você. 

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408831595418
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A Zendesk pode satisfazer suas necessidades hoje e 
ajudar você a criar soluções para o futuro do trabalho.

Não sabe ao certo o que o futuro  
lhe reserva?
Nós também não. 

Não importa o que aconteça, você ainda precisará 
resolver problemas diários: senhas perdidas, 
computadores lentos e novos funcionários que 
precisam ser integrados. Podemos ajudar você a 
lidar com isso no dia a dia com um pouco mais de 
sofisticação, além de oferecer os dados necessários 
para comprovar o impacto do seu trabalho. 

As organizações também estão enfrentando cada 
vez mais pressão para reter e desenvolver os 
principais talentos em meio a um mercado de 
trabalho complexo, onde funcionários de todos os 
níveis estão reconsiderando o que significa trabalho 
para eles e o que desejam alcançar. 

Sua central de suporte é uma parte pequena, mas 
poderosa da experiência do funcionário. Todo 
mundo, dos estagiários aos diretores, confia no 
serviço que você oferece, de modo que o possível 
impacto será significativo se você conseguir 
proporcionar um serviço excepcional de maneira 
consistente e em escala.  

A grande vantagem da Zendesk é que você pode 
mudá-la como quiser (muito ou pouco): adicione, 
subtraia, simplifique, modifique e faça do seu jeito. 
Nossas ferramentas podem ser adaptadas à medida 
que sua organização evolui para enfrentar novos 
desafios, não importa quais sejam. 

Assim que a solicitação de orçamento for aprovada, 
o que você deve fazer em seguida? 

Solucione pensando no presente, 
crie pensando no futuro
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05Como configurar a Zendesk para 
sua central de suporte interna

Comece rapidamente com 
ferramentas com pouco ou nenhum 
código 

Você não precisa ser engenheiro ou 
desenvolvedor da Web para operar a Zendesk 
(embora sempre valha a pena ter um especialista 
por perto). Se quiser manter as conversas do 
sistema antigo, você poderá usar nosso 
aplicativo gratuito Migração da central de 
suporte para transferi-las para a Zendesk. 

Precisa de ajuda para integrar sua equipe? 
Acesse training.zendesk.com para obter vídeos 
gratuitos de tutoriais da Zendesk.

1 2 Adicione seus aplicativos favoritos

Queremos que a Zendesk funcione para você. 
Desse modo, fizemos parcerias com empresas 
como Slack, Microsoft Teams, Zoom e 
SurveyMonkey, entre outras, para garantir que a 
Zendesk funcione bem com as ferramentas que 
você já conhece e confia. 

Para instalar aplicativos na Zendesk:

• Pesquise aplicativos e integrações em  
zendesk.com/marketplace 

• Clique em Instalar e siga as instruções 

• Para configurar seus aplicativos na Zendesk, 
vá até Configurações > Integrações >  
Aplicativos

Caso de uso Aplicativos

Introdução
Migração da central de suporte, Captura de conhecimento, PagerDuty, 
Okta

Colaboração
Slack, Microsoft Teams, JIRA, Zoom, PandaDoc, Go2Assist Remote 
Support, LumApps

Gestão de projetos Asana, Trello, SweetHawk, Myndbend Process Manager Lite, Cloudset

Desempenho
Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, 
MaestroQA

Feedback SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/120364/help-desk-migration/
https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/120364/help-desk-migration/
https://training.zendesk.com/
https://www.zendesk.com.br/marketplace/?_ga=2.69830040.944841049.1650554784-1381072232.1636388013&_gl=1*1fm8mse*_ga*MTM4MTA3MjIzMi4xNjM2Mzg4MDEz*_ga_FBP7C61M6Z*MTY1MDU1NDk0My40LjEuMTY1MDU1NTAzNC42MA..
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Práticas recomendadas de 
gatilho padrão:

Não desative todos os gatilhos.  
Os gatilhos são o mecanismo que 
permite aos funcionários e à equipe 
da central de suporte saber onde 
ocorreu um problema e qual ação é 
necessária. 

Se você quiser mudar um gatilho 
padrão, clone-o e crie um novo 
gatilho com base em sua estrutura e, 
depois, desative o gatilho padrão 
original.

Considere a possibilidade de 
desativar a opção "Notificar todos os 
agentes da solicitação recebida" 
para evitar encher as caixas de 
entrada desnecessariamente

Refine sua experiência

Teste com ferramentas como gatilhos, 
automações e integrações para criar sua 
configuração ideal. A Zendesk vem com um 
conjunto de gatilhos padrão, que você pode 
adicionar (ou substituir) conforme se acostuma 
com a interface. Os gatilhos são regras de 
negócios executadas automaticamente quando 
determinadas condições são satisfeitas. Veja 
como configurar um gatilho. 

Para acessar seus gatilhos:

• Na Central de administração, clique no ícone 
Objetos e regras (      )

• Selecione Regras de negócios > Gatilhos

Peça o feedback do funcionário 

A Zendesk tem pesquisas de satisfação já 
integradas, que podem ser personalizadas. Você 
também pode usar aplicativos como 
SurveyMonkey ou Stella Connect para coletar 
feedback e identificar áreas de melhoria. 

Para ativar as classificações de satisfação do 
cliente na Zendesk:

• Clique em Pessoas (      ) na Central de 
administração

• Selecione Configuração > Usuários finais

• Clique na guia Satisfação e, depois, clique em 
Permitir que os clientes classifiquem os 
tickets

• Clique em Salvar na parte inferior da página 

Siga estas instruções para personalizar suas 
pesquisas de satisfação na Zendesk.

Aprenda como funciona

Conforme você se familiarizar com a Zendesk, 
poderá começar a explorar para aprender como 
funciona. Você pode ajustar sua configuração, 
integrar dados de outros sistemas e até mesmo 
criar aplicativos personalizados específicos para 
as necessidades e funções da sua organização. 
Não importa se você tem uma equipe técnica ou 
não, use nossas ferramentas para desenvolvedor 
para criar uma central de suporte ideal. 

Crie pensando no futuro

Você sonha com uma central de suporte 
inteligente operada por inteligência artificial? 
Consegue se ver prestando serviços 
extremamente personalizados no Metaverso?  
Ou você talvez queira simplesmente não ter caixa 
de entrada. Com a Zendesk, você pode ter 
certeza de que criará uma base com ferramentas 
poderosas que vão ajudá-lo a atingir suas metas, 
uma de cada vez. 

Precisa de inspiração? Entre em contato com 
nossa Comunidade para obter conselhos práticos 
de usuários experientes da Zendesk. 

3 4
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https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://www.zendesk.com.br/platform/#georedirect
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/community/topics
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Zendesk: Uma maneira 
mais inteligente de 
ajudar seus funcionários
O suporte interno para funcionários pode ser motivo de orgulho ao criar com 
ferramentas à altura da tarefa. 

A Zendesk é um sistema com pouco ou nenhum código acessível  para centrais 
de suporte internas que você pode começar a usar agora mesmo e expandir 
conforme suas necessidades evoluem.

Comece a usar o Zendesk para RH.

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

