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Portanto, quando seus agentes proporcionam uma 
ótima experiência aos clientes, eles têm maior 
probabilidade de fazer negócios com você.

Para preparar sua equipe de suporte para o 
sucesso, você precisa das ferramentas certas que 
se integrem perfeitamente à sua empresa. É por 
isso que criamos o Marketplace da Zendesk, um 
único local para encontrar parceiros, aplicativos e 
integrações com o intuito de aumentar a 
produtividade dos agentes, simplificar os fluxos de 
trabalho e impulsionar a satisfação do cliente. 

Neste guia, você verá como escolher as soluções 
certas e, então, colocar seus aplicativos e 
integrações em funcionamento rapidamente para 
ajudar suas equipes a oferecer excelentes 
experiências aos clientes de qualquer lugar.

A experiência do cliente se tornou 
uma prioridade para as empresas, 
e por um bom motivo.

dos clientes dizem que são mais 
fiéis às empresas que oferecem 
um serviço de alto nível.

77%

https://www.zendesk.com.br/apps/
https://www.zendesk.com.br/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.com.br/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.com.br/blog/customer-service-trends/
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Como escolher as 
soluções certas para você
Com mais de 1.200 aplicativos e integrações pré-criados em nosso 
Marketplace, há uma solução para quase tudo. Veja algumas dicas 
para saber o que é melhor para a sua empresa.

E TA PA  1 

Identifique sua necessidade
• Quais desafios você quer resolver? 

• Quais sistemas e ferramentas suas equipes já usam?

• Que nível de personalização sua solução precisa ter?

E TA PA  2 

Pesquise e avalie
• Navegue pelo nosso diretório de aplicativos 

• Verifique as avaliações

• Conecte-se com a Comunidade da Zendesk para 
receber dicas

E TA PA  3

Comece agora
• Comunique as alterações às partes interessadas

• Instale e configure aplicativos

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/community/topics/115000506348-Zendesk-Integrations
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Um guia para as 
soluções do Marketplace
Encontre aplicativos para ajudar você a impulsionar 
seus negócios.

Agora que você identificou o que precisa, é hora 
de começar. Veja como usar nossas integrações 
para impulsionar seus negócios.

# 1

Proporcione uma experiência melhor aos 
clientes reunindo os dados deles

# 2 

Trabalhe em equipe de onde estiver

# 3

Forneça um suporte melhor à sua equipe

# 4 

Aprimore as experiências dos clientes com a IA

# 5

Ajude suas equipes de suporte a melhorar a 
produtividade

# 6

Avalie a satisfação dos clientes e responda 
rapidamente às necessidades deles
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Shopify + Zendesk

Como uma marca de estilo de vida com um 
grande número de seguidores e sua própria 
linha de equipamentos esportivos, a Spartan 
Race tem clientes em mais de 30 países. Eles 
integraram a Shopify para centralizar seus 
dados de atendimento ao cliente e comércio 
eletrônico. “Fizemos uma festa quando isso 
aconteceu”, disse Aja Varney, Diretora de 
Atendimento ao Cliente. “Agora podemos ficar 
dentro do mundo da Zendesk e ver todas as 
informações de que precisamos. A integração 
da Zendesk com a Shopify aumentou nossa 
eficiência em 15%”.

Após adicionar o canal de chat em tempo real 
à sua loja online, a Spartan Race teve um 
aumento de 27% nas vendas no varejo e um 
índice de satisfação do cliente de 97% nos 
contatos por chat em tempo real. “Estamos 
processando tickets com mais rapidez e os 
clientes estão muito satisfeitos com essa 
velocidade”, acrescenta Varney.

01Proporcione uma experiência melhor 
aos clientes reunindo os dados deles
As integrações de aplicativos podem conectar ferramentas e dados em  
canais e ajudar seus agentes a economizar tempo

Quando os dados não estão conectados, a equipe precisa perder 
tempo tentando rastrear as informações corretas do cliente. Quando os 
agentes têm tudo o que precisam para ajudar os clientes rapidamente, 
tudo fica mais fácil. Nosso Marketplace de aplicativos ajuda você a se 
preparar para o sucesso com integrações fáceis, reunindo suas 
ferramentas para unificar a visualização dos dados dos clientes. 

Os agentes têm todas as ferramentas de que precisam em uma 
interface omnichannel integrada — campos de ticket, macros, 
aplicativos na barra lateral e muito mais — para fornecer um excelente 
atendimento ao cliente, independentemente do canal de comunicação. 
Ao permitir o fluxo dos dados de seus clientes entre as equipes, como 
operações e marketing, é possível romper os silos, o que pode gerar 
insights avançados, ajudar a reduzir o trabalho duplicado e impulsionar 
a eficiência operacional em toda a sua empresa.

Mais conteúdo para explorar

O Mailchimp reúne todos os seus dados de público e canais de marketing. 
Com acesso às campanhas do Mailchimp, os agentes podem visualizar 
todas as interações em um só lugar e criar listas segmentadas para se 
comunicar proativamente com os clientes.

A ferramenta de gerenciamento de ciclo de vida de clientes Klaviyo é 
integrada aos seus dados de suporte para que você possa identificar 
facilmente os clientes-alvo certos. Exclua usuários com tickets abertos de 
campanhas ou entre em contato proativamente com os clientes que estão 
perto de fazer uma compra.

A integração com o Salesforce proporciona uma visão holística dos seus 
clientes em vendas e serviços com uma sincronização de dados bidirecional. 
Atribua aos representantes de vendas atividades de lead valiosas, 
permitindo que as equipes de suporte atendam melhor com acesso ao perfil 
completo do cliente.

A Tray.io integra toda a sua tecnolgia e automatiza processos complexos 
para dimensionamento à medida que você expande seus negócios, 
permitindo que os agentes respondam às necessidades dos clientes mais 
rapidamente com as informações certas.

https://www.zendesk.com.br/apps/support/shopify-for-zendesk/
https://www.zendesk.com.br/customer/spartan-race/?_ga=2.62018473.441548989.1628791461-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.br/customer/spartan-race/?_ga=2.62018473.441548989.1628791461-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.br/apps/support/mailchimp-activity/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/klaviyo/
https://www.zendesk.com.br/salesforce/?_ga=2.171736869.441548989.1628791461-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.br/apps/support/trayio/
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02Trabalhe em equipe de onde estiver
Os aplicativos podem ajudar a unir as equipes  
para que elas colaborem remotamente

À medida que o mundo mudava para o trabalho remoto, a experiência 
do cliente rapidamente se tornou um diferencial. De acordo com 
nossas pesquisas, 75% dos clientes estão dispostos a gastar mais 
com empresas que proporcionam uma boa experiência a eles. Por 
outro lado, 80% mudarão para um concorrente após mais de uma 
experiência ruim. Portanto, atender às expectativas dos clientes é 
essencial para os negócios. Isso significa que todos os seus 
departamentos precisam ser capazes de colaborar para que você 
possa resolver os problemas dos clientes mais rapidamente e 
aumentar a eficiência. Com aplicativos do nosso Marketplace, você 
pode integrar ferramentas de colaboração, permitindo que seus 
funcionários se conectem facilmente com especialistas no assunto, 
compartilhem conhecimentos entre as equipes e acessem o suporte 
onde forem mais produtivos.

Mais conteúdo para explorar

A Atlassian tem tecnologia para capacitar ferramentas para colaboração. 
Com integrações no Jira, Trello, Statuspage e Opsgenie, mantenha o 
suporte, as operações e a engenharia na mesma página com visibilidade 
multifuncional para resolver os problemas dos clientes com mais 
eficiência. 

O Zoom facilita videoconferências e webconferências. Traga essa mesma 
experiência para os seus agentes, permitindo que eles iniciem reuniões 
do Zoom e acompanhem todas as gravações, tudo sem sair da conversa.

A Asana é pioneira no futuro do trabalho com uma plataforma de 
gerenciamento de trabalho integrada. Encaminhe as solicitações mais 
rapidamente e colabore internamente conectando os tickets dos clientes 
com as tarefas do projeto Asana.

O Microsoft Teams capacita as empresas com um espaço centralizado para 
conversar e colaborar. Permita que os usuários do Microsoft Teams recebam 
notificações de ticket e iniciem o suporte na ferramenta que escolherem.

Slack + Zendesk

Quando escolas de todo o mundo fecharam 
suas portas no início de 2020 em resposta à 
COVID-19, o tráfego online da organização sem 
fins lucrativos Khan Academy aumentou mais de 
2,5 vezes - quase da noite para o dia. Os 
professores precisavam de ajuda para preparar 
cursos e horários de aprendizado remoto, 
enquanto os alunos precisavam de ajuda para se 
ajustar ao aprendizado online e complementar 
as videoconferências. A Khan Academy usou a 
integração com o Slack da Zendesk para 
oferecer uma experiência melhor aos clientes.

“Desenvolvemos a integração da Zendesk para o 
Slack transferindo os insights da comunidade. 
No final da semana, pedimos para todos da 
equipe de suporte preencher um relatório que 
liste seus principais pontos problemáticos 
observados, com campos para tendências 
adicionais ou insights que gostariam de fornecer. 
É uma oportunidade para os agentes 
destacarem o que acham realmente importante 

— esses relatórios frequentemente resultam em 
um trabalho de produção real e imediato”, disse 
Laurie LeDuc, Diretora do suporte à comunidade 
da Khan Academy.

https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/?_ga=2.234443547.441548989.1628791461-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/?_ga=2.234443547.441548989.1628791461-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.br/atlassian/?_ga=2.61045033.441548989.1628791461-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.br/apps/support/zoom/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/asana/
https://www.zendesk.com.br/microsoft-teams/?_ga=2.98868507.441548989.1628791461-906247451.1585666363&demoStep=personal
https://www.zendesk.com.br/apps/support/slack/
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Kaizo + Zendesk

Kaizo é uma plataforma de gerenciamento de 
desempenho para agentes de suporte ao 
cliente que usam a Zendesk. Criada para 
fornecer insights em tempo real, garantia de 
qualidade e criação de habilidades 
gamificadas, Kaizo é uma palavra japonesa 
que significa “modificada” ou “hackeada”.

“O suporte é um mantra para nós”, diz o 
co-fundador e co-CEO da Kaizo, Christoph 
Auer-Welsbach.  “E levar a definição de metas 
de desempenho para o nível dos funcionários 
é difícil.  Não falamos muito sobre motivação e 
engajamento porque esse é um efeito 
colateral benéfico. A ênfase é mais em como 
deixá-los orientar seu próprio tipo de 
desempenho.”

Ouça Christoph Auer-Welsbach da Kaizo no 
nosso podcast Sit Down Startup

03Forneça um suporte melhor à sua equipe
Descubra aplicativos para gerenciar melhor sua  
força de trabalho distribuída

O mundo mudou em 2020, assim como a forma como trabalhamos. O 
maior experimento de trabalho em casa já realizado impactou tudo, 
desde as ferramentas necessárias para manter a produtividade até a 
maneira como gerenciamos equipes remotas. Em nosso mais recente 
Relatório de tendências da experiência do cliente, os líderes de 
empresas disseram que seu principal desafio desde a pandemia tem 
sido a transição para o trabalho remoto. 

Sabemos que gerenciar suas equipes e mantê-las focadas e 
motivadas de qualquer lugar pode ser um desafio. Em meio à 
volatilidade sem precedentes, as equipes precisam ser mais flexíveis, 
e espera-se cada vez mais que elas trabalhem em diferentes canais 
para atender os clientes. Nossas integrações de aplicativos ajudam 
você a gerenciar sua força de trabalho, prevendo com precisão os 
volumes e picos de tickets para que você possa se planejar 
antecipadamente com confiança, integrar e treinar novos funcionários 
facilmente e entender o desempenho, mantendo seus agentes (e 
clientes) mais satisfeitos e engajados.

Mais conteúdo para explorar

O Tymeshift automatiza processos demorados, como previsão, 
programação e gerenciamento de dados, para que seus agentes possam 
se concentrar em fornecer um excelente suporte ao cliente e melhorar a 
produtividade.

O Agyle Time prevê, programa e monitora suas equipes de forma 
inteligente em tempo real para que você possa melhorar os níveis de 
serviços de negócios, combinando com precisão a equipe com a carga de 
trabalho. 

O MaestroQA oferece processos de controle de qualidade simplificados, 
capacitando as equipes com insights de desempenho em tempo real para 
que você possa identificar lacunas e áreas para melhoria na experiência 
do cliente (e do agente)

O Playvox centraliza a otimização de agentes com ferramentas para 
impulsionar a garantia de qualidade, desempenho, coaching e motivação, 
além de fornecer às equipes ferramentas para melhorar o atendimento ao 
cliente, além de gerenciar o bem-estar da sua equipe.

https://www.zendesk.com.br/apps/support/kaizo/
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/tymeshift-workforce-management/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/agyle-time-wfm-from-playvox/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/maestroqa/
https://www.zendesk.com/apps/support/playvox-integration-for-zendesk-support/
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Ada + Zendesk

Quando a Shapermint, que vende cintas 
modeladoras diretamente ao consumidor, 
lançou um bot de conversa Ada, os resultados 
foram rápidos. O chatbot se integrou aos 
sistemas de emissão de tickets e mensagens 
da Zendesk, permitindo uma transferência 
perfeita para um agente ativo quando 
necessário. Isso aumentou o engajamento com 
o cliente em 15% e aprimorou o CSAT do 
agente para 98%, aumentando a porcentagem 
de vendas incentivadas por agentes em 50%. 
O bot da Ada também se integra à Shopify e 
fornece atualizações em tempo real sobre o 
status dos pedidos, o que resultou em 75% de 
resolução das perguntas do tipo "Onde está o 
meu pedido?”. Com a mesma integração, o bot 
pode passar informações do pedido para um 
agente quando o cliente solicitar um 
reembolso. Isso ajuda o agente a oferecer uma 
troca, em vez de uma devolução.

04Aprimore as experiências dos clientes com a IA
Eleve o suporte com chatbots de conversa 
 e automação 

Os clientes querem se ajudar. Como as taxas de mensagens aumentaram, 
o uso de IA e chatbots no atendimento ao cliente também aumentou. As 
interações com chatbots aumentaram 81% em 2020 e esse número deve 
continuar subindo. Embora mais empresas estejam se voltando para 
chatbots com IA para ajudar os clientes com perguntas comuns, as taxas 
de uso ainda são baixas —especialmente para empresas menores. 
Portanto, a implementação da IA pode ser uma maneira de diferenciar sua 
empresa.

Os clientes dizem que os chatbots são mais úteis com solicitações simples, 
como verificar o status do pedido e, especialmente, quando eles precisam 
de ajuda fora do horário de operação normal. Você encontrará aplicativos 
de chatbot no Marketplace que se integram à Zendesk para reduzir o 
volume de tickets, os custos do suporte e melhorar a satisfação do cliente. 
Você também encontrará aplicativos baseados em IA para transferir e 
marcar automaticamente tickets, analisar opiniões e sugerir as macros 
certas para os agentes no momento certo, impulsionando a eficiência do 
agente para lidar rapidamente com as consultas dos clientes.

Mais conteúdo para explorar

A Solvvy usa a eficiência da IA para ajudar os clientes no autoatendimento, 
criando experiências personalizadas em qualquer canal. Use o aprendizado de 
máquina para treinar com seus dados históricos de tickets e processamento de 
linguagem natural para detectar a intenção do cliente.

Certainly é uma plataforma de bots desenvolvida especialmente para o 
comércio eletrônico. Crie seu próprio assistente de IA para fazer coisas de forma 
proativa, como ajudar os usuários na finalização da compra e gerenciar 
devoluções. Utilize todos esses dados para personalizar as experiências dos 
compradores e impulsionar a fidelidade à marca.

A Ultimate.ai automatiza solicitações de suporte em todos os seus canais para 
uma experiência do cliente unificada. Faça a integração com gatilhos e ações da 
Zendesk, conecte sistemas de back-office e sincronize dados entre plataformas. 

A Cleverly aumenta a produtividade, eliminando o trabalho manual com uma 
plataforma habilitada para IA. Classifique e faça a triagem de tickets recebidos, sugira 
macros relevantes para os agentes e automatize seus fluxos de trabalho para obter 
suporte mais rápido.

https://www.zendesk.com.br/apps/support/ada-for-support/
https://www.zendesk.com.br/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.com.br/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/solvvy/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/certainly-ai-chatbot-agent-for-support/
https://www.zendesk.com.br/apps/chat/ultimateai/
https://www.zendesk.com.br/apps/
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05Ajude suas equipes de suporte  
a melhorar a produtividade
Os aplicativos podem criar fluxos de trabalho e processos mais eficientes  
para suas equipes

Para se tornarem mais ágeis, as equipes de suporte precisam 
simplificar os fluxos de trabalho entre as equipes e encontrar maneiras 
de reduzir a demanda por agentes. Para isso, pode ser necessário 
criar fluxos de trabalho automatizados e eliminar tarefas repetitivas, 
como inserir as informações do cliente manualmente várias vezes em 
telas diferentes.

Nossa pesquisa mostra que as empresas com as equipes de suporte de 
melhor desempenho usam mais do que o dobro dessas ferramentas de 
gerenciamento de fluxo de trabalho do que aquelas que apresentam 
desempenho inferior. Com esses aplicativos e integrações, você pode 
preparar sua equipe para o sucesso.

Mais conteúdo para explorar

O Myndbend permite que os agentes criem processos personalizados na 

Zendesk de maneira fácil e flexível, como integração de RH e gestão de 

mudanças de TI, aprovações por agentes ou clientes e lembretes para os 

agentes quando um ticket precisa ser resolvido.

A Sparkly capacita agentes e líderes de equipe com 18 aplicativos 

pré-criados para automatizar tarefas manuais, como exportar tickets e 

detalhes do cliente, gerenciar tickets suspensos e obter acesso a insights 

em tempo real diretamente em um ticket.

A Brightreps automatiza processos com um criador de fluxos de arrastar e 

soltar, sugere fluxos de trabalho com base nos critérios de ticket e exibe a 

análise do processo, como as etapas concluídas e o tempo necessário à 

conclusão delas. 

Sweethawk + Zendesk

Fundada em 2006, a Xero é uma empresa de 
software de contabilidade baseada na nuvem 
que atende clientes em todo o mundo. Em 2020, 
a empresa tinha mais de 2 milhões de assinantes 
em mais de 180 países. Para proporcionar a 
melhor experiência para seus clientes e agentes, 
a Xero usa a Zendesk para reunir todos os seus 
dados e ferramentas de suporte. Eles 
impulsionaram o processo ao integrar os 
aplicativos da Sweethawk à Zendesk. 
"Descobrimos logo que queríamos expandir a 
funcionalidade da Zendesk e otimizar os fluxos 
de trabalho", disse Dan Bowden, Arquiteto de 
soluções de TI da Xero, à Sweethawk em uma 
entrevista. "Então, foi quando começamos a 
analisar outras integrações e a primeira foi o 
aplicativo Calendário. Precisávamos dele para 
analisar nosso processo de gestão de 
mudanças, ajudar com a audibilidade e 
automatizar alguns processos manuais".

https://www.zendesk.com.br/apps/support/myndbend-process-manager-lite/
https://www.zendesk.com.br/apps/directory/?query=sparkly
https://www.zendesk.com.br/apps/support/brightreps-sidekick/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/sweethawk-super-suite/
https://sweethawk.co/casestudy-xero
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Trustpilot + Zendesk

A Homebridge faz parceria com os 
proprietários de casas para eliminar o estresse 
de garantir uma hipoteca e fazer com que eles 
se sintam apoiados, informados e confiantes. 
O atendimento e a satisfação dos clientes são 
um componente fundamental para os esforços 
da empresa para ser um credor confiável. A 
Homebridge conta com a integração da 
Zendesk com o Trustpilot, uma plataforma de 
revisão aberta para ajudar os agentes a 
permanecerem por dentro do feedback dos 
clientes. Assim, a empresa pode identificar 
problemas internos, dando a esses clientes a 
confiança de que estão sendo ouvidos.

Ben Chapman, Diretor de experiências e 
análises voltadas para o cliente da Homesaid 
disse que integrações como o Trustpilot “nos 
permitem ver e interagir com os clientes e 
gerenciar relacionamentos que ainda não 
começamos ou que queremos manter. Isso 
nos ajuda a manter relacionamentos com os 
clientes que já temos e com os que  
queremos ter”.

06Avalie a satisfação dos clientes e responda 
rapidamente às necessidades deles
Use os aplicativos para coletar feedback e melhorar o suporte  
e as experiências com produtos

Ouça seus clientes. É algo que muitas empresas dizem, mas nem todas 
realmente fazem. A coleta de feedback dos clientes pode ajudar a ver 
tendências, entender o que as pessoas querem e identificar maneiras 
de melhorar seu produto ou serviço. Sabemos que é crucial avaliar a 
satisfação do cliente, mas nem sempre é fácil saber por onde começar. 

Nossos aplicativos e integrações facilitam a coleta de feedback, com 
criadores de formulários online sem codificação e automações que 
enviam pesquisas aos clientes em todas as suas plataformas de 
comunicação.

Mais conteúdo para explorar

A SurveyMonkey transforma o feedback em ação, facilitando a avaliação e a 

compreensão das respostas para que você possa impulsionar o 

crescimento. Envie pesquisas para listas segmentadas e personalize 

mensagens para cada segmento, tudo dentro da Zendesk.

A Qualtrics coleta, gerencia e age com base nos dados do cliente. Feche o 

ciclo de feedbacks, acione pesquisas com base em eventos da Zendesk e 

simplifique os processos de tickets recebidos.

O Stella Connect capacita os agentes com feedback de clientes em tempo 

real, gerenciamento de qualidade e coaching. Impulsione o envolvimento 

dos agentes e a satisfação do cliente com insights de desempenho que se 

integram à análise da Zendesk.

A Surveypal rastreia as principais métricas de experiência do cliente, 

aumenta as taxas de resposta do cliente para suas pesquisas e premia o 

bom desempenho, enviando o feedback positivo do cliente diretamente ao 

agente responsável.

https://www.zendesk.com.br/apps/support/trustpilot-reviews/
https://www.zendesk.com.br/customer/homebridge/?_ga=2.66240427.441548989.1628791461-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.br/blog/customer-feedback-forms/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/surveymonkey/
https://www.zendesk.com/apps/support/qualtrics/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/stella-connect/
https://www.zendesk.com.br/apps/support/surveypal/
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Melhore a experiência dos 
clientes com integrações  
de aplicativos.
Facilitar as coisas para seus clientes significa apoiar sua 
equipe de suporte e manter todas as partes da sua 
empresa em sincronia. Seja você proprietário de uma 
pequena loja familiar ou uma grande empresa, o 
Marketplace da Zendesk tem tudo o que você precisa 
para elevar sua experiência e simplificar os fluxos de 
trabalho.

Comece a usar o Marketplace  
da Zendesk hoje mesmo

https://www.zendesk.com.br/apps/directory/
https://www.zendesk.com.br/apps/directory/

