
Como a Zendesk impulsiona um 
ambiente de trabalho em evolução

O futuro do trabalho se concentra em pessoas, ferramentas e comunicação. 
Veja aqui como a Zendesk capacita as equipes de RH e TI para ajudar todos 
os funcionários, concentrar seus talentos em projetos complexos e escalar 
com facilidade.

https://www.zendesk.com.br/
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As respostas afetam um número incontável de empresas e 

indivíduos. E as respostas complexas e multicamadas, estão 

evoluindo em um ritmo rápido.

A dinâmica em torno das expectativas dos funcionários e do local 

de trabalho já fazia parte do fluxo, mas a pandemia acelerou as 

mudanças. Na pesquisa da Zendesk, 90% dos tomadores de 

decisão da área de tecnologia disseram que 2020 acelerou a 

adoção da tecnologia digital. A PwC Research descobriu que 

83% dos empregadores disseram que o trabalho remoto foi 

bem-sucedido para sua empresa, em comparação com 73% dos 

seis meses anteriores e apenas 1 em cada 5 executivos querem 

voltar ao estilo de escritório pré-pandemia — embora apenas 13% 

dos executivos disseram que nunca mais queriam voltar para o 

escritório. 

Empresas de grande e pequeno portes devem ser capazes de 

responder a mudanças contínuas com agilidade e os líderes de 

RH e TI têm uma enorme responsabilidade nisso. A maneira 

como as pessoas de uma empresa colaboram, se comunicam e 

se inter-relacionam e a forma como elas usam a tecnologia são 

fundamentais para o sucesso com que uma empresa navega 

nossos tempos. 

Isso significa que a produtividade, a eficiência e o bem-estar das 

equipes de RH e TI variam e têm um impacto muito além do de 

seus grupos individuais. Na verdade, ter as ferramentas e os 

sistemas certos para dar suporte às suas equipes de RH e TI 

nunca foi tão fundamental.

Todos estão falando sobre as expectativas 
dos funcionários e da dinâmica do local de 
trabalho. Qual é a função do escritório? O que 
significa colaborar e inovar? Como é a força de 
trabalho, como será daqui a cinco anos? 

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html
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O que os líderes de RH  
e TI precisam para  
ter sucesso

A dinâmica da força de trabalho está mudando junto com os 
modelos de local de trabalho, as expectativas dos funcionários 
e os valores — valores das empresas e valores dos 
funcionários. Quase todos os profissionais, independentemente 
do setor, estão experimentando muitas mudanças. Os setores 
que foram menos abalados pelo tumulto do ano passado ainda 
o experimentaram por meio de seus clientes. E as pessoas que 
fazem a maior parte do serviço direto aos funcionários de uma 
organização, as equipes de RH e TI, precisam das ferramentas 
certas para lidar com toda essa evolução.

Funcionários e equipes de suporte 
precisam de respostas e informações 
Processos no local de trabalho fáceis de navegar e 
experiências envolventes são fundamentais para a felicidade 
dos funcionários e, portanto, para a retenção. Seus funcionários 
precisam saber como encontrar respostas rapidamente — seja 
por meio do autoatendimento ou entrando em contato 
diretamente com alguém. Os melhores talentos também estão 
procurando visibilidade na empresa para a qual eles trabalham 
e não querem ter que fazer uma caça ao tesouro para 
encontrar informações — anúncios corporativos, resposta de 
um CEO a uma crise, políticas de toda a empresa.

Nós, profissionais de RH, devemos fazer com 
que nossos parceiros de negócios de RH e 
outros membros da equipe tenham mais 
tempo livre para que eles possam trabalhar 
nos desafios mais estratégicos: 

• Como a cultura da organização evoluirá 
pós-COVID? 

• Qual é o uso ideal do espaço do nosso 
escritório pós-COVID? 

• Qual é a nossa estratégia de localização 
para funções e indivíduos? 

• Quais benefícios a organização vai 
oferecer e o que mais é necessário para os 

funcionários? 

 
Há tantas coisas estratégicas que 
precisamos que nossas equipes 
resolvam. Usar a tecnologia para 
lidar com tarefas mais repetitivas 
permite que as equipes tenham mais 
tempo para fazer esse trabalho mais 
importante e complexo. 

- Fidelma Butler 
Vice-presidente de desenvolvimento da organização e  

talentos na Zendesk
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Os funcionários adoram mensagens
O ano passado nos ensinou, de novas maneiras, a importância 
dos relacionamentos e da comunicação. Ao longo de nossas 
vidas, temos usado cada vez mais ferramentas de envio de 
mensagens para manter contato e colaborar. A expectativa de 
envio de mensagens como norma de engajamento foi levada 
para o local de trabalho.

Dois temas importantes na evolução do local de trabalho: os 

empregadores devem fornecer às pessoas as ferramentas 

necessárias para que elas façam bem seu trabalho e os 

funcionários precisam ter acesso imediato às informações.

As mensagens ajudam as empresas a realizar essas missões.

As mensagens incorporam tendências interligadas. Com a 

ascensão do local de trabalho híbrido — a Gartner diz que 41% 
dos funcionários planejam continuar trabalhando remotamente 
pelo menos parte do tempo — as interações presenciais são 
menos comuns e uma fonte menos provável de respostas 
rápidas. Depois, há a própria força de trabalho: a geração 

Millennials e a geração Z representarão aproximadamente 75% 
da força de trabalho até 2030 e 41% desse grupo dizem que 
preferem se comunicar eletronicamente no trabalho em vez de 
pessoalmente ou até mesmo por telefone.

A Zendesk torna as troca de mensagens com funcionários ou 
clientes tão fáceis quanto a troca de mensagens com amigos e 
familiares. Isso é intencional — clientes e funcionários querem 
que as empresas os contatem onde eles já estão.

No passado, as empresas nem sempre dispunham das 
ferramentas de envio de mensagens em grande escala e com 
facilidade. A Zendesk trabalhou arduamente para mudar isso. 
Nossas ferramentas de mensagens são simples de configurar e 
adotar — e até automatizar — o que tira a pressão da equipe, 
possibilita experiências de integração contínuas e fornece 
respostas aos funcionários rapidamente. Um dos melhores 
aspectos das ferramentas de mensagens da Zendesk: as 
conversas são contínuas e conectadas em todos os canais  
que você usa, então ninguém precisa se repetir..

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-14-gartner-hr-survey-reveals-41--of-employees-likely-to-
https://www.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
https://www.linkedin.com/pulse/millennials-75-workforce-2025-ever-anita-lettink/
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Porque investir na experiência 
do funcionário (EX)  
é uma obrigação

Além de permitir que seus líderes de RH e TI sejam 
excepcionalmente eficientes e produtivos, usar a Zendesk no 
trabalho é uma ferramenta essencial para melhorar a forma 
como suas equipes trabalham e, por sua vez, a experiência dos 
funcionários. As empresas estão começando a perceber que 

os investimentos em EX se traduzem em resultados 

comerciais significativos, por isso estão tornando isso uma 

prioridade. Na verdade, em uma pesquisa recente da Zendesk, 
mais de 50% dos líderes corporativos disseram que os 
investimentos na experiência dos funcionários contribuíram 
para aumentar a receita. 

A experiência dos funcionários requer estímulo, feedback e 
capacidade de resposta contínuos, assim como a experiência 
do cliente. Da mesma forma, os funcionários podem dizer a 
diferença entre uma empresa que está cumprindo as 
exigências e fingindo dar suporte - e uma que se preocupa 
realmente com seu bem-estar holístico.

“Agora, precisamos ser mais responsivos do que nunca”,  
diz Butler. “Estamos lidando muito com indivíduos, então 
precisamos ser capazes de responder aos indivíduos. As 
necessidades das pessoas são diferentes nessa pandemia — e 
além. As pessoas têm situações de cuidados com os filhos 
diferentes, situações de moradia diferentes, situações de 
saúde diferentes. Por isso, precisamos ser capazes de 
responder mais rápido, de forma mais sucinta e consistente e  
é aí que entra a tecnologia.”

Fonte: CX Trends 2021

79%

Líderes empresariais relatam planos 
para impulsionar o investimento no 
engajamento de funcionários, sendo 
que 61% esperam um orçamento maior 
em 2021

Ferramentas para aumentar a produtividade 
do funcionário

Automação dos processos de negócios

Ajudar os departamentos internos 
a gerenciar solicitações

PRINCIPAIS ÁREAS NAS QUAIS ELES PLANEJAM INVESTIR:

73%

52%

61%

https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/
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Apresentando o 
Zendesk for Work

Normalmente, as empresas pensam na experiência do 
funcionário (EX) como responsabilidade do RH. Nem sempre 
esse é o caso. Sim, o RH normalmente traz uma solução para 
toda a organização, mas a maioria dos departamentos pode 
se beneficiar de soluções de EX, especialmente aqueles que 
gerenciam ou oferecem suporte:

• Solicitações de alto volume ou alta velocidade 

• Equipes grandes ou toda a organização — esses grupos 
recebem muitas perguntas de todas as partes da empresa

• Quaisquer grupos grandes que necessitem de treinamento 

e suporte específicos para integração ou aumento

Benefícios de investir em equipes de 
suporte aos funcionários e  
na experiência do funcionário

• Aumento na produtividade e na 
satisfação, com equipes de  
suporte interno

• Aumento da retenção nas equipes de 
suporte interno 

• Aumento na inovação e na receita 

• Aumento do engajamento da força  

de trabalho 

Consequências de ignorar a 
experiência do funcionário

• Produtividade estagnada, 

especialmente entre as equipes de 

suporte interno 

• Perda de receita 

• Aumento na rotatividade de 

funcionários e nos custos de 

treinamento e contratação

• Diminuição da satisfação e do 
engajamento da força de trabalho 
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Por que a Zendesk é a escolha certa
Há muito tempo, a Zendesk ajuda você a oferecer um 
excelente atendimento ao cliente com facilidade, não importa 
onde seus funcionários estejam localizados. Agora, ela pode 
ajudá-lo a resolver pontos problemáticos semelhantes e criar 
eficiências dentro de sua própria organização. “As pessoas não 
podem mais simplesmente subir e tocar no ombro do seu 
representante de RH ou pessoa de TI”, diz Butler. “É aí que 
entra nossa tecnologia.”

A Zendesk é realmente voltada para o funcionário, para as 
necessidades dos líderes da equipe de suporte interno e suas 
equipes, bem como dos funcionários da organização como um 
todo. Estamos altamente atentos às percepções e ao valor. 
Mesmo antes de o mundo mudar, foi necessária uma operação 
de suporte interno rigorosa para manter uma empresa inteira 
funcionando e no mesmo ritmo - especialmente em épocas de 
mudanças e incertezas. 

Agora, com uma força de trabalho altamente distribuída, de 
maneira geral, as empresas devem ser ainda mais eficientes e 
eficazes na compreensão da maneira pela qual seus 
funcionários as percebem, fornecendo a eles as informações e 
as ferramentas necessárias para que eles possam executar 
bem seu trabalho e comunicar as informações certas para criar 
percepções saudáveis e precisas. 

Além disso, tornar o processo o mais tranquilo possível para 
que a equipe se mantenha atualizada, garante que sua energia 
se concentre em projetos envolventes e de alto valor para os 
quais você os contratou.

Como o Zendesk for Work ajuda
Como uma organização voltada para os serviços, criar 
experiências simples e agradáveis para equipes de suporte 
interno e funcionários corporativos está no centro do que 
fazemos. O tempo é uma droga e as situações sem sentido 
prejudicam a produtividade e o bem-estar dos funcionários.  
O trabalhador médio gasta 1,8 horas por dia procurando e 
coletando informações e, em média, um funcionário gasta 28% 
da semana de trabalho gerenciando e-mails e quase 20% 
procurando informações internas.

Com o Zendesk for Work, ajudamos suas equipes a trabalhar 
de forma mais eficiente e a fazer bem seus trabalhos:

• Automatize processos por meio do autoatendimento e da IA 
para reduzir custos, diminuir os tempos de resolução e 
agilizar os processos 

• Impulsione a eficiência e a produtividade, oferecendo aos 
funcionários todas as ferramentas necessárias em um só 
lugar 

• Encante os funcionários com experiências simples e 
semelhantes às oferecidas ao cliente para aumentar o 
engajamento e impulsionar a produtividade

O Zendesk for Work também ajuda sua empresa a criar uma 
cultura e suas equipes a avaliar o desempenho, analisando 
tendências e obtendo insights acionáveis a respeito de 
problemas subjacentes, para que você possa otimizá-lo. Afinal, 
as empresas que usam análises para rastrear as métricas da 
equipe de suporte reduzem os tempos de resolução em uma 
média de 16%. 

Uma ferramenta que promove a colaboração 
O Zendesk for Work oferece a capacidade de colaborar, de inserir outras pessoas em um ticket e resolver prontamente as 

necessidades desse funcionário. Muitas vezes, no espaço de RH, você tem um funcionário de Operações de RH responsável por um 

ticket e talvez ela precise trazer alguém da Total Rewards ou de um Parceiro de negócios de RH na região do funcionário. A facilidade 

de toda essa colaboração no Zendesk for Work é crucial para facilitar essa colaboração e resolução.

- Fidelma Butler 
Vice-presidente de desenvolvimento da organização e de talentos na Zendesk

https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy
https://www.zendesk.com.br/benchmark/


Como a Zendesk impulsiona um ambiente de trabalho em evolução 8

Para líderes de TI
Os grupos de TI enfrentam um conjunto especial de desafios, 
particularmente aqueles que fazem parte de empresas que visam 
crescer em tamanho e complexidade. Dois terços das organizações 
de TI resolvem menos de 80% dos incidentes no primeiro ponto de 
contato. “Há muito mais movimento no ecossistema de TI agora do 
que nunca, mais dispositivos com informações confidenciais estão 
em ambientes não controlados e autores perversos estão se 
aproveitando cada vez mais. E tudo isso está acontecendo em um 
contexto de migração contínua para a nuvem, transformação digital 
para um ambiente — híbrido — de trabalho em qualquer lugar e uma 
grande quantidade de dispositivos desprotegidos”, diz Dan Ortega, 
vice-presidente de marketing de produtos da Oomnitza. “O 

resultado: dados em movimento são dados em risco.” 

O Zendesk for Work é ótimo para organizações em todo o espectro 
de maturidade de TI. À medida que você cresce em tamanho e 
complexidade, a Zendesk se ajustará às suas necessidades. Seus 
recursos e aplicativos atendem às necessidades de organizações 

de TI mais maduras que precisam de recursos como:

• Gestão de mudanças 

• Gestão de ativos

• Aprovações e fluxos de trabalho 

Precisamos que nossos parceiros de TI e 
outras pessoas tenham mais tempo livre 
para que possam trabalhar em imperativos 
de alto nível: 

Orquestração de logística 
Hoje é maior a necessidade de monitorar 
todos os ativos — hardware, software, 
acessórios — associados aos usuários 
durante todo o ciclo de vida dos ativos

Imposição de segurança 
Considerando que a superfície potencial 
de ataque associada a um modelo que 
permite trabalhar de qualquer lugar (WFA) 
é mais extensa, as empresas precisam 
intervir ainda mais para monitorar AV, 
licença e status de localização de todos 
os ativos relevantes para minimizar os 
riscos associados a modelos de trabalho 
híbridos

Experiência do usuário 
A integração e o desligamento devem ser 
processos simples. A facilidade de 
integração, ou a falta dela, pode ser a 
diferença entre um funcionário feliz e 
motivado ou um cético e frustrado. 
Quando um funcionário sai da empresa, 
com tantos aplicativos na nuvem, se você 
remover as credenciais de um funcionário 
do sistema, corre um risco muito grande 
de apagar todos os arquivos nos quais ele 
estava trabalhando. Isso tem grandes 
implicações de segurança e conformidade

Dan Ortega
Vice-presidente de marketing de produtos da 
Oomnitza

“Em termos de funcionalidade, a Zendesk 
preenche todos os requisitos. A Zendesk 
é uma boa ferramenta ITSM de nível 
empresarial com a aparência de um 
aplicativo para consumidor.”  

Hadleigh Lynn
Líder da equipe de suporte de TI

E S TAT Í S T I C A S  R Á P I DA S :

• 6 semanas para a implementação completa 
• 270 agentes 
• Mais de 5 mil tickets resolvidos por mês 

https://ww2.numerify.com/rs/673-JZG-719/images/Numerify-Service-Desk-eBook.pdf
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Para líderes de RH
Os líderes de RH precisam saber qual história os dados estão 
contando, diz Butler. “Sobre o que nossos funcionários mais 
perguntam? Quando sabemos, podemos antecipar essas questões. 
Podemos fornecer m artigo sobre o assunto de forma proativa, 
atualizar uma política específica ou divulgar outras comunicações.” 

O Zendesk for Work torna tudo isso possível, usando a Zendesk e 
uma série de aplicativos que ajudam as equipes de RH a gerenciar 
todas as partes da experiência do funcionário em um único lugar, 
incluindo:  

• Integração

• Monitoramento do desempenho do RH 

• Pesquisas e feedback dos funcionários

O que priorizar ao fazer uma 
pesquisa
Quando você estiver se preparando para 
fazer uma pesquisa com seus funcionários, 
considere as áreas de foco que causariam 
um impacto significativo. É muito importante 
que você estruture a pesquisa de maneira 
que os funcionários contribuam para causar 
um impacto significativo. Diga às pessoas 
quais foram os resultados da pesquisa e, 
principalmente, diga a elas o que você em 
relação aos resultados. Defina algumas 
ações no curto prazo e de ganho rápido e, 
em seguida, algumas no longo prazo 
também. Então, diga a eles quando você 
tomar as ações apropriadas e, em seguida, 
faça uma nova pesquisa. A pior coisa é fazer 
uma pesquisa e negligenciar o 
acompanhamento com uma ação. Seja 
explícito sobre como as opiniões das 
pessoas estão sendo usadas para 
impulsionar a ação. 

Fidelma Butler
Vice-presidente de desenvolvimento da 
organização e de talentos na Zendesk

“O que mais gosto na Zendesk é que posso 
pegar alguém que nunca usou um sistema  
de tickets e em menos de uma hora ele  
entrará no ritmo.”

Mac Jonson
Gerente da central de suporte 

E S TAT Í S T I C A S  R Á P I DA S :

• 3 meses para a implementação completa
• 246 agentes 

• 96% de satisfação interna
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Saiba mais sobre como o Zendesk for Work pode  
capacitar suas organizações de suporte interno com as 
ferramentas necessárias para ter sucesso hoje e no futuro

Visite o site zendesk.com/internal-help-desk

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

