
Como os líderes de TI 
usam a Zendesk para a 
experiência do funcionário

Mostraremos como usar 
a Zendesk internamente 
para melhorar os 
fluxos de trabalho, 
aumentar a visibilidade 
e compartilhar 
conhecimento.

Zendesk para experiência do funcionário
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As equipes de TI têm muita 

responsabilidade.

Os funcionários contam com você para 

responder suas perguntas e solucionar 

problemas relativos a seus dispositivos.  

Os líderes procuram você para obter uma 

orientação estratégica em projetos digitais. 

Enquanto isso, sua equipe está 

empenhada em proteger os dados 

organizacionais e atender aos requisitos 

de conformidade. 

Além disso, os funcionários estão pedindo 

maior flexibilidade para trabalhar onde e 

quando quiserem. Isso representa um 

desafio para as organizações que 

demoraram a assumir projetos de 

tecnologia inovadores, sendo que agora 

elas precisam acelerar seus cronogramas 

para atenderem às expectativas.

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 você abraça o futuro do 
trabalho e resolve os problemas 
do presente?

31%
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Para se manter competitivo, você 
precisa de uma tecnologia capaz 
de acompanhar o ritmo das 
mudanças.

Este não é o local de trabalho da sua avó. 

Seus funcionários esperam a melhor 

tecnologia e serviço, porque é isso que 

eles estão acostumados a ter nas marcas 

e empresas com as quais interagem no dia 

a dia. 

Como a Zendesk pode ajudar

Com a Zendesk, você pode fazer mais do que 

simplesmente reagir a cada questionamento 

recebido. Você pode resolver problemas de 

forma consistente, segura e em escala. Você 

pode criar uma cultura de compartilhamento 

de informações em toda a sua organização. 

Neste Guia,  mostraremos como utilizar a 

Zendesk para capacitar sua central de suporte 

de TI para: 

• Ofereça ajuda aos funcionários quando e 

onde for preciso

• Obter eficiência com fluxo de trabalho 

viabilizado por IA 

• Fazer uso de dados para demonstrar o 

impacto do seu trabalho

• Criar sua central de suporte ideal 

adicionando aplicativos, integrações e fluxo 

de trabalho personalizado
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Quando os funcionários podem trabalhar de qualquer lugar, você 
precisa disponibilizar sua central de suporte para todos os locais.

Ofereça ajuda aos funcionários 
quando e onde for preciso

Central de ajuda

Capacite os funcionários a 
encontrar suas próprias 
respostas sempre que 
precisarem, sendo que 
você pode compartilhar 
conhecimento facilmente 
em um só lugar sem 
duplicar esforços. 

Dê aos funcionários várias maneiras de procurar ajuda:

Telefone e SMS

Converse com seus 
funcionários utilizando 
apenas um pequeno 
computador. Isso torna 
mais fácil obter suporte e 
não importa onde estejam 
– em casa, em um café ou 
no escritório.

Mensagens

Torne o suporte mais 
amigável e conversacional 
com aplicativos de chat em 
tempo real e mensagens, 
sem sacrificar a visibilidade 
ou a segurança. 

Chatbots 

Use a inteligência artificial 
(IA) para responder a 
perguntas rotineiras e 
concluir fluxos básicos de 
conversa, para que você 
possa se concentrar em 
problemas mais complexos 
que necessitam de sua 
atenção.
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Seu conhecimento está seguro 
conosco

As centrais de ajuda para o funcionário 
podem ser incrivelmente úteis para 
compartilhar informações, mas elas precisam 
de proteções. É exatamente isso que a 
Zendesk oferece. 

Defina funções e privilégios

Defina funções claras em sua equipe de 
suporte interno para saber exatamente 
quem pode criar e editar conteúdo, além 
de remover permissões quando os 
funcionários saem ou fazem a transição 
de funções.

Limite quem pode ver o 
conteúdo da Central de ajuda

Crie uma central de ajuda protegida por 
senha que apenas funcionários 
conectados possam ver e restringir 
ainda mais com base no tipo de usuário. 
Consulte aqui para obter instruções 
sobre como restringir o acesso à Central 
de ajuda.

Cumpra sempre as leis 
de proteção de dados e 
privacidade

Você tem certas obrigações de proteger 
a privacidade dos funcionários, que 
podem incluir a remoção das 
informações pessoais de alguém dos 
artigos ou comentários da Central de 
ajuda. Clique aqui para obter mais 
informações sobre o cumprimento das 
obrigações de privacidade. 

Como começar a usar o Zendesk 
Guide:

Crie você mesmo uma central de ajuda utilizando as 
ferramentas e os modelos da Zendesk, nenhuma 
equipe de design é necessária. Temos um tema 
padrão da central de ajuda que pode ser 
personalizada com as cores e o logotipo da sua 
marca. Se preferir, você pode incrementar a 
aparência usando um dos temas de design intuitivo.

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.

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408842656154-Disponibiliza%C3%A7%C3%A3o-da-central-de-ajuda-apenas-para-os-usu%C3%A1rios-finais-conectados
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408842656154-Disponibiliza%C3%A7%C3%A3o-da-central-de-ajuda-apenas-para-os-usu%C3%A1rios-finais-conectados
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408821644186#topic_mvj_lyf_gdb
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408821644186#topic_mvj_lyf_gdb
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408845834522-Uso-do-tema-Copenhagen-padr%C3%A3o-na-central-de-ajuda
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408845834522-Uso-do-tema-Copenhagen-padr%C3%A3o-na-central-de-ajuda
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-Getting-started-with-Guide-for-your-help-center-Setting-up#topic_ndf_fpf_mk
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408846795674-Getting-started-with-Guide-for-your-help-center-Setting-up#topic_ndf_fpf_mk
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COMO FUNCIONA

Criador de fluxos para Answer 
Bot

Use o Criador de fluxos para mapear 
conversas entre o Answer Bot e seus 
funcionários. Após projetar um fluxo, você 
pode publicá-lo em vários idiomas. Tudo 
isso é possível com alguns cliques, sem 
mexer com programação!

02
Suportando 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. 

Qual é a oportunidade com os bots? Vale mesmo a pena?

Nós achamos que sim. Primeiro, eles podem lidar com algumas de suas questões mais repetitivas 
e rotineiras. Eles são uma ótima opção para equipes pequenas que atendem a uma ampla 
variedade de necessidades. Em segundo lugar, ter um bot sempre ativo significa que você pode 
fornecer assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa quando ou onde seus 
funcionários estejam trabalhando.

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), tornando mais fácil obter uma resposta útil na primeira tentativa.

Obter eficiência com fluxo de 
trabalho viabilizado por IA

https://www.zendesk.com.br/service/answer-bot/
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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 capazes de 
abordar tópicos simples e com foco 
restrito, em vez de artigos longos com 
várias seções relacionadas ao mesmo 
tópico.

Por que o Answer Bot deve fazer 
parte de sua equipe de TI

Acompanhe o ritmo das perguntas 
recebidas  

Use o Answer Bot para ajudar no campo de 
perguntas frequentes básicas e, em seguida, deixe o 
bot encaminhar os problemas para sua equipe de TI 
se eles não puderem ser resolvidos em algumas 
etapas simples. Desviar solicitações simples com um 
bot pode tirar um pouco da pressão da sua equipe e 
dar a você mais tempo para fazer um trabalho 
focado.

Responda às perguntas dos funcionários 
antes mesmo de eles perguntarem 

O Answer Bot pode fornecer sugestões automáticas 
de artigos com base nas informações fornecidas em 
um formulário da web ou e-mail. Se o funcionário 
encontrar o que precisa na lista de artigos 
sugeridos, poderá fechar o ticket e continuar seu 
trabalho. 

• Como configurar recomendações de artigos para 
notificações por email

• Como configurar recomendações de artigos para 
formulários da web

Como ativar o Answer Bot: 

• Na Central de administração, clique no ícone 
Canais (     ) na barra lateral e selecione Bots e 
automações > recomendações de artigos

• Clique em Ativar o Answer Bot ou Experimente o 
Answer Bot por 30 dias para ativar sua avaliação 
ilimitada de 30 dias

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

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408820349850-Guia-de-in%C3%ADcio-r%C3%A1pido-Answer-Bot
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Acompanhe as métricas de desempenho na Zendesk para 
comemorar as vitórias e identificar áreas de crescimento. 

Agora, mais do que nunca, todos os 
olhos estão voltados para a TI. 

Sua equipe tem o poder de moldar o futuro do trabalho para 
sua empresa, e os superiores estarão procurando por você 
para obter insights acionáveis que possam impulsionar os 
negócios. Eles precisam ouvir você para entender o que 
está ou não funcionando e onde a mudança é necessária. 

Com os recursos de relatórios e análise da Zendesk, você 
terá maior visibilidade das tendências de uso, desempenho 
do agente e índices de satisfação dos funcionários.

Assista: Introdução a análises na Zendesk

Fazer uso de dados para demonstrar 
o impacto do seu trabalho

Relatório de Tendências da Experiência do 
Funcionário 2022

54%
dos membros da equipe de 
suporte interno dizem que sua 
visibilidade com a liderança 
sênior é maior do que nunca

https://youtu.be/Q2fa2O7PCec
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Quais métricas são mais importantes? 

Boa pergunta. Isso é diferente para cada organização, mas 
estas são algumas coisas que você provavelmente vai 
querer saber, não importa o que aconteça: 

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

É bom saber disso para que você possa planejar a 
cobertura do seu service desk (bem como os 
intervalos para almoço). Isso também ajuda a 
conhecer seus horários de pico ao planejar a 
manutenção do sistema e os tempos de 
inatividade.

Que tipos de perguntas são mais comuns?

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

Quão rápido você é capaz de responder às 
perguntas dos funcionários?

Os funcionários esperam respostas rápidas, 
especialmente se tiverem um problema técnico. 
Monitore seu tempo de resposta para garantir que 
você esteja alocando sua equipe de atendimento 
adequadamente para atender à demanda dos 
funcionários. 

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. 

Consulte nossa Central de ajuda para obter mais 
informações sobre como usar a Zendesk Explore para 
análises e relatórios.

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
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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 manutenção do sistema. 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.

Como usar a Zendesk para sua central de suporte de TI: 

Durante uma “Grande Demissão”, as organizações estão sob pressão para reimaginar a experiência do 
funcionário, sendo que sua central de serviços de TI não deve ser negligenciada. 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. Confie em nossas ofertas prontas para uso ou use seu 
próprio código. Nós fornecemos as ferramentas, mas você é o arquiteto. 

Então, quando você estiver pronto para experimentá-lo, qual deve ser o próximo passo? 

Construa a sua central  
de suporte ideal

Integração de 
funcionários Serviço de funcionário Gerenciamento de 

ativos Gestão de mudanças 

Auxilie na configuração da 
tecnologia e eduque 
quanto aos protocolos de 
segurança

Os funcionários de campo 
fazem perguntas e 
facilitam as solicitações de 
serviços de TI

Mantenha um rastro digital 
de problemas 
relacionados a 
dispositivos fornecidos 
pela empresa

Compartilhe informações 
sobre novas ferramentas e 
implementações 
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Dica de ticket:

É quase sempre bom contar 

com as listas suspensas 

quando possível. As listas 

suspensas permitem que você 

tenha relatórios limpos e 

agradáveis, aplique regras de 

negócios simples de forma 

eficaz e simplifique a 

experiência de seus agentes e 

usuários finais.

05Como configurar a Zendesk 
para sua central de suporte de TI

Estruture sua equipe

Primeiro, você deve organizar sua equipe e 
atribuir funções. Você pode criar grupos de 
agentes com base nos canais com que eles são 
compatíveis (por exemplo, e-mail ou chat) ou nas 
funções que executam (por exemplo, suporte 
técnico ou segurança/conformidade). Os grupos 
são importantes porque você pode usá-los para 
encaminhar tickets e priorizar solicitações 
recebidas. Crie grupos com um propósito claro e 
dê a eles um nome que corresponda à sua 
função.

Para criar um grupo:

• No Centro de administração, clique no ícone 
Pessoas

(      ) na barra lateral e selecione Equipe > 
Grupos

• Clique em Adicionar grupo

• Insira um nome de grupo e selecione os 
agentes que deseja adicionar ao grupo

• Se você quiser que este grupo seja o grupo 
padrão ao qual todos os novos agentes são 
adicionados, clique em Tornar grupo padrão

• Clique em Criar grupo

1 2 Crie campos de ticket personalizados

Um ticket é o registro da conversa entre os 
funcionários e a TI. Você pode usar campos de 
ticket no Zendesk para capturar informações 
essenciais sobre o ticket, como o tipo de 
problema, designação de funcionário ou 
departamento. Isso será importante mais tarde, 
quando você quiser acompanhar e relatar as 
solicitações de ticket por tipo.  

A Zendesk inclui um conjunto padrão de campos 
para seus tickets e você pode adicionar campos 
personalizados conforme necessário. Consulte 
aqui para obter instruções sobre como criar 
campos de ticket personalizados. 

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408883152794-Inclus%C3%A3o-de-campos-personalizados-em-tickets-e-nos-formul%C3%A1rios-de-solicita%C3%A7%C3%A3o-de-suporte
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408883152794-Inclus%C3%A3o-de-campos-personalizados-em-tickets-e-nos-formul%C3%A1rios-de-solicita%C3%A7%C3%A3o-de-suporte
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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

Automatize ações repetidas com 
gatilhos

Você pode criar gatilhos para processar tickets 
automaticamente e economizar tempo. Gatilhos 
são regras de negócios, baseados em eventos, 
que você define para serem executadas 
imediatamente, após a criação ou a atualização 
dos tickets. Em sua essência, os gatilhos são 
declarações de causa e efeito. Se um ticket 
atender a um conjunto de condições, uma 
açãoentão será executada. 

A Zendesk vem com gatilhos padrão, que você 
pode adicionar ou remover com base em suas 
necessidades de negócios. Veja como 
configurar um gatilho. 

Para acessar seus gatilhos:

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

• Selecione Regras de negócios > Gatilhos

3

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408886797466-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-gatilhos-para-notifica%C3%A7%C3%B5es-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-autom%C3%A1ticas-de-tickets
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408886797466-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-gatilhos-para-notifica%C3%A7%C3%B5es-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-autom%C3%A1ticas-de-tickets
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Escolha seus aplicativos (ou crie seus 
próprios)

Queremos que a Zendesk funcione para você. 
Desse modo, fizemos parcerias com empresas 
como Slack, entre outras, para garantir que a 
Zendesk funcione bem com as ferramentas que 
você já conhece e confia. Você também pode 
desenvolver seus próprios aplicativos 
personalizados para integrar dados de fontes 
externas, como um banco de dados de 
funcionários. Consulte nossas ferramentas de 
desenvolvedor para obter mais informações 
sobre como criar soluções personalizadas para a 
Zendesk. 

Para instalar aplicativos na Zendesk:

• Pesquise aplicativos e integrações em
zendesk.com/apps

• Clique em instalar e siga as instruções

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

4

Caso de uso Aplicativos

Introdução Migração de central de suporte, Captura de conhecimento

Equipes de TI
Okta, PagerDuty, JIRA, Watchman Monitoring, EZOfficeInventory, 
AssetSonar

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

Gerenciamento de 
projetos

Asana, Trello, SweetHawk, Myndbend Process Manager Lite, Cloudset

Treinamento e 
desempenho

Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, MaestroQA

Feedback SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.com.br/platform/
https://www.zendesk.com.br/platform/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://www.zendesk.com.br/marketplace/
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Peça o feedback do funcionário 

É mais fácil entender as necessidades do 
funcionário quando você pode contar diretamente 
com o seu feedback.  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.

5 6

Para obter mais informações sobre como configurar o 
Zendesk Support, consulte nosso guia de início rápido. 

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 inbox. Com a Zendesk, você pode ter 
certeza de que criará 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.

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://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4408824587802-Guia-de-in%C3%ADcio-r%C3%A1pido
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/community/topics


Como usar o Zendesk para RH 16

Zendesk: Uma maneira 
mais inteligente de 
ajudar seus funcionários
O novo mundo do trabalho exige experiências digitais inteligentes. 

Os funcionários precisam de serviço a partir de qualquer lugar, ao passo que 
as equipes de TI necessitam de soluções modernas que possam realmente 
fazer o trabalho. 

O Zendesk verifica as caixas.

Comece a usar a Zendesk para  TI

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

