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Marcas líderes se diferenciam com ótimas experiências de atendimento ao cliente. Para fornecer um serviço de primeira 

classe em escala, as empresas devem investir em tecnologias e soluções que forneçam os dados, a inteligência e as 

automações que economizam tempo que as equipes precisam para operar de forma eficaz e lidar com a complexidade em 

escala. 

O Vimeo, uma empresa de SaaS na vanguarda da indústria de vídeo, capacita os criadores de vídeo com as ferramentas e a 

tecnologia de que precisam para criar e compartilhar vídeos de alta definição em uma variedade de dispositivos. 

À medida que a base de clientes do Vimeo crescia ao longo dos anos, eles descobriram que suas ferramentas de suporte 

tradicionais – telefone e caixa de entrada compartilhada – não escalariam devido ao esforço manual necessário. 

Eles precisavam de um sistema que pudesse fornecer suporte digital estruturado, gerar relatórios de desempenho e integrar-

se a outros aplicativos principais.

A Zendesk encomendou à Forrester Consulting a construção de uma estrutura Total Economic Impact™ (TEI) por meio de entrevistas com sete tomadores de decisão 

em grandes empresas utilizando a Zendesk, para identificar os custos, benefícios, flexibilidade e fatores de risco associados ao software. Este estudo incluiu um 

destaque para o cliente, a Zendesk fornece ao Vimeo uma solução flexível para dimensionar facilmente as operações de suporte ao cliente.

A Zendesk fornece ao Vimeo uma 
solução flexível para escalar facilmente 

as operações de suporte ao cliente

“Contratamos a Zendesk para trazer estrutura e 
organização para a organização de suporte.”

Diretor de sistemas e tecnologia de serviços
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Desafios que o Vimeo  
estava enfrentando:

• A organização de suporte digital não tinha estrutura

• As ferramentas manuais não escalavam

• As ferramentas legadas eram difíceis de rastrear e relatar 

• Os sistemas de suporte precisavam ser integrados 

a outros aplicativos principais rapidamente e com 

investimento mínimo de recursos

Ao implementar a Zendesk,  
o Vimeo conseguiu:

• Realizar o desvio de 30% dos tickets com 

ferramentas de autoatendimento direcionando 

os contatos de cobrança e reembolso para 

canais de autoatendimento habilitados pela 

base de conhecimento da Zendesk e pelos 

recursos da plataforma da comunidade

• Integrar com outros aplicativos de negócios 

para aprimorar a experiência do cliente e 

melhorar a eficiência do agente

• Encaminhar solicitações de suporte para as 

equipes corretas e fornecer contexto ao cliente 

para acelerar os tempos de resposta

• Aprimorar os recursos de relatórios e insights 

sobre os contatos do cliente

• Melhorar a experiência geral do agente 

“Nossa versão da Zendesk 
foi super fácil de configurar 
e não exigiu um alto custo 

para mantê-la.” 
Diretor de sistemas e
tecnologia de serviço,

Leia sobre o potencial retorno do investimento da implementação 
do 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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