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INTRODUÇÃO

Antes de 2020, a transformação digital já estava se acelerando em um ritmo exponencial. A maneira 
como trabalhamos, vivemos e nos divertimos sofreu uma enorme ruptura, já que, graças ao advento da 
conectividade ilimitada, as experiências se tornaram mais instantâneas.

A pandemia de COVID-19 acelerou ainda mais essa mudança. Os retardatários foram forçados a se 
mover mais rapidamente, e todas as empresas tiveram de incluir mais soluções digitais às vastas pilhas 
tecnológicas. E essas soluções tinham que trabalhar perfeitamente juntas. 

O atendimento ao cliente e a experiência do cliente (CX) mais ampla se tornaram um ponto focal em 
meio à pandemia, e as soluções ocuparam um papel central na luta das empresas para reter clientes 
e expandir os negócios em um ambiente que mudou para o digital em um ritmo sem precedente. 
Quando as expectativas dos clientes não são atendidas, o atendimento ao cliente precisa estar a postos 
para compensar a deficiência. 

A aceleração digital da pandemia fez com que as empresas repensassem sua tecnologia de CX 
para um mundo muito diferente daquele em que operavam antes. Os novos recursos, que incluem 
o escalonamento sob demanda para lidar com um volume maior de tickets, a integração de 
novos recursos como machine learning e IA em tarefas e processos de atendimento ao cliente, a 
incorporação da automação de tarefas mais inteligente para aumentar a eficiência operacional no 
modelo e o fornecimento de compatibilidade flexível e escalonável independente da plataforma em 
toda a pilha, se tornaram fundamentais para vencer a batalha da experiência do cliente hoje e no futuro. 

Neste artigo, nossa equipe da Futurum Research explora a plataforma Zendesk como parte de nossas 
recomendações gerais para líderes de TI que desejam entender melhor as questões mais importantes 
para os investimentos em CX. Avaliaremos a estratégia da plataforma e a prontidão da empresa, e 
forneceremos insights sobre como a plataforma pode se encaixar na pilha de TI moderna.
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RESUMO EXECUTIVO

À medida que os investimentos na transformação digital continuam crescendo em toda a empresa, e as 
soluções de BI e CRM continuam evoluindo, os tomadores de decisão de TI sinalizam que a próxima área 
de foco dos investimentos são as plataformas de experiência do cliente (CX). Parte dessa transição para 
a CX pode ser atribuída ao sucesso do CRM no gerenciamento de alguns aspectos do ciclo de vida do 
cliente. Mais importante ainda, a CX desempenha um papel significativo nos esforços de transformação 
digital em toda a empresa. 

Em parte, esse foco renovado nos investimentos em CX é impulsionado pela percepção em todo o 
espaço corporativo de que a retenção de clientes não pode mais ser deixada para depois, em uma 
economia digital móvel que eliminou quase completamente as barreiras tradicionais à concorrência 
como geografia, horário de funcionamento, inventário e serviço personalizado. Quase dois terços dos 
consumidores informam que escolheriam outra empresa depois de uma única experiência ruim de 
atendimento ao cliente. Assim, os líderes de negócios entendem que a retenção de clientes é primordial 
para o sucesso de longo prazo da empresa e estão ansiosos para dar prioridade ao atendimento ao 
cliente. O foco nos investimentos na CX também é impulsionado pelo surgimento de plataformas de CX 
mais eficientes, intuitivas e flexíveis, que prometem não apenas melhorar os resultados do atendimento 
ao cliente, mas também simplificar e acelerar a implementação, reduzir o custo total de propriedade 
(TCO) e permitir que os departamentos de TI criem as melhores soluções personalizadas do setor, em 
vez de ficarem presos a soluções incômodas e muitas vezes inflexíveis.

Uma dessas soluções de CX é a plataforma Zendesk, que se diferencia de outras soluções corporativas 
de nível premium por sua abordagem de integração de soluções aberta, sem código e que permite criar 
sua própria pilha. O profundo alcance corporativo de sua API, as integrações nativas com a AWS e o baixo 
custo total de propriedade também são componentes fundamentais da proposta de valor da Zendesk. 
Nossa avaliação da plataforma destaca algumas das principais razões por que os tomadores de decisão 
de TI devem considerar seriamente a incorporação da Zendesk em seu ecossistema de CX.
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O ESTADO DA CX E DOS INVESTIMENTOS EM TI 

No atual ambiente de negócios centrado no cliente, o sucesso da transformação digital requer um foco 
preciso na experiência do cliente. Um dos motivos é que uma ótima experiência do cliente resulta em 
maior retorno financeiro. 

Por isso, é importante enquadrar as operações de CX não como um centro de custo, mas como 
um impulsionador do desenvolvimento de negócios e geração de receita. Quanto mais organizada 
é a operação de atendimento ao cliente da empresa, mais ela consegue melhorar a retenção, a 
fidelidade e o valor total dos clientes, sem falar das aquisições orgânicas de novos clientes por meio 
de recomendações diretas. É exatamente por isso que as empresas estão priorizando os investimentos 
de TI em soluções que ajudam a gerenciar todos os aspectos do ciclo de vida do cliente, desde o 
atendimento e o suporte até a experiência do cliente e o CRM.

Nossa pesquisa mostra que há um foco claro e consistente das empresas no aperfeiçoamento da 
experiência do cliente e na retenção e desenvolvimento de clientes por meio de suas prioridades de 
investimento em soluções de TI. Em nosso Índice de transformação digital de 2020, 44% dos mais de 
400 líderes de TI entrevistados informaram prever que seus orçamentos específicos para soluções de CX 
aumentariam em 2021, e outros 18% esperavam que seus gastos permanecessem iguais ou ainda não 
tinham certeza. Trata-se de um foco significativo na CX e espera-se que ele continue.

Em outro estudo que fizemos em parceria com a SAS em meio à pandemia e ao abalo econômico 
decorrente, perguntamos aos entrevistados: “Estamos acelerando, adaptando e investindo em nossa 
estratégia de engajamento com o cliente para fornecer suporte às seguintes tecnologias de recursos 
mais cedo do que o previsto”. As respostas deles indicaram a importância da CX na empresa.

https://futurumresearch.com/research-reports/2020-digital-transformation-index/
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Os entrevistados informaram ter um foco agressivo sobre a implementação 24 a 36 meses antes 
do planejado:

• 40% estão focados na implementação de uma estratégia holística de gerenciamento de dados 
dos clientes que possibilite insights e engajamento. 

• 38% estão focados na otimização orientada pela IA para facilitar interações futuras e ajustar 
campanhas, conteúdo e promoções de experiência da marca.

• 37,5% estão focados em análises da jornada do cliente que apresentam as interações com o 
cliente no contexto de um relacionamento e durante toda a jornada.

• 37,5% desejam implementar uma orquestração unificada e a tomada de decisão em tempo real 
para processar os sinais do cliente durante todo o ciclo de vida do cliente em tempo real.

• 36% estavam focados na resolução de identidade em relação às preocupações de privacidade e 
segurança de cada cliente.

Para organizações focadas em acelerar a implementação até 12 a 24 meses e/ou um ano antes do 
planejado, em todas as categorias acima, em média, 50% dos entrevistados informaram que estão todos 
empenhados em avançar rapidamente nos investimentos em estratégia e tecnologia de CX. 

Esse foco sugere que as empresas compreendem o retorno do investimento no relacionamento com os 
clientes e estão considerando a retenção de clientes — e que os líderes de TI estão focados na entrega.

DESAFIOS DOS ATUAIS INVESTIMENTOS EM ATENDIMENTO AO CLIENTE

Atualmente, as melhores soluções tecnológicas usadas para melhorar a CX são projetadas considerando 
as expectativas e a jornada do cliente, tendo em vista identificar e resolver problemas de maneira rápida 
e fácil, proporcionando a experiência ideal. As plataformas de CX baseadas na nuvem de última geração 
conseguem gerar enormes diferenças na redução do tempo de resposta e resolução, no encaminha-
mento e escalonamento mais inteligentes, na reação ao abandono do carrinho e na redução da rota-
tividade de clientes. A capacidade de fazer isso em tempo real e em grande escala, e ao mesmo tempo 
reduzir os custos operacionais gerais, é especialmente importante nesse momento, em que as expectati-
vas dos clientes quase não deixam espaço para erros.

Muitas vezes, a dificuldade de atingir esses objetivos é resultado de desafios operacionais complicados 
que os líderes corporativos estão trabalhando para resolver. Eles incluem o isolamento dos dados de 
clientes, que limita a eficácia dos agentes de atendimento ao cliente, assim como os fluxos de trabalho 
desconectados. As complexidades da interoperabilidade podem criar atrito entre soluções adjacentes 
que precisam trabalhar perfeitamente juntas. O impacto disso pode ser sentido diretamente na análise de 
horas de trabalho desperdiçadas e custos de licenciamento duplicados.

Outro desafio considerável é o engajamento de fornecedores. Descobrimos que a maioria das 
equipes de TI ainda não adotou a melhor abordagem e, em vez disso, está presa — travada com 
fornecedores que não oferecem flexibilidade para criar a melhor pilha possível. Essa filosofia de 
“usar o que fornecemos” em vez de “criar a pilha de tecnologia mais adequada às necessidades 
exclusivas de sua organização” muitas vezes faz com que uma decisão errada impeça drasticamente o 
progresso da organização como um todo. As empresas que selecionam empresas que não valorizam a 
interoperabilidade e os padrões abertos terão uma grande desvantagem.
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Examinando o CS, a CX e o CRM, identificamos alguns dos objetivos operacionais mais críticos que uma 
solução eficaz deve abordar. No topo dessa lista estão os clientes frustrados, que não querem aumentar 
sua frustração inicial enfrentando jornadas e experiências trabalhosas ao tentar acessar o suporte. 

Outro ponto problemático, neste caso do lado da organização, é o custo do suporte ao cliente. 
Qualquer solução capaz de minimizar os custos de suporte vale a pena. 

Assim, uma plataforma de CX que equilibre esses requisitos resolve dois desafios críticos. Permite que 
as equipes acelerem os tempos de resposta e resolução, encurtem a lista de pendências dos tickets 
e ajudem os agentes a criar experiências do cliente incríveis com a eliminação dos silos de dados. 
Simplifica os fluxos de trabalho e integra aplicativos, APIs e insights baseados na IA. Esses fundamentos 
são a chave para que as organizações de atendimento ao cliente consigam reduzir a rotatividade, 
melhorar a retenção de clientes, conquistar a fidelidade dos clientes e aumentar o valor do cliente para 
as empresas que atendem.

VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO ZENDESK: 
OS DIFERENCIAIS DE ABERTURA, RAPIDEZ E FLEXIBILIDADE DA ZENDESK

Fundada em 2007, a Zendesk produz uma das ferramentas de atendimento ao cliente mais desenvolvi-
das do mercado. A empresa teve mais tempo do que a maioria para descobrir como melhor suprir as 
necessidades de atendimento ao cliente das organizações, e não é surpresa que sua plataforma tenha 
conquistado grande participação no mercado. Criada originalmente como uma alternativa aos sistemas 
de tickets pesados, complicados e ineficazes com os quais as empresas tinham de lidar antes da trans-
formação digital, a Zendesk mudou o cenário da TI para o que temos hoje e também evoluiu com seus 
clientes e suas necessidades.

Sua missão desde o primeiro dia é fazer com que as operações de atendimento ao cliente funcionem de 
maneira mais tranquila e com atrito mínimo entre as várias plataformas e soluções de TI adjacentes. Este 
é um elemento central do DNA da Zendesk desde o início. Essa mentalidade fica evidente no foco quase 
obsessivo da Zendesk sobre sua evolução contínua e em ser mais flexível, mais aberta e mais rápida do 
que soluções semelhantes no mercado. Os resultados falam por si mesmos; a empresa é líder no grupo 
de clientes nativos digitais, que incluem Uber, Airbnb, Box, Expedia e Shopify. 

Frequentemente, a capacidade da Zendesk de gerenciar a escala e a complexidade corporativa é 
ignorada. A capacidade única da plataforma de se expandir de maneira rápida e tranquila durante 
períodos de crescimento inesperado é tão importante para grandes corporações quanto no espaço 
das pequenas e médias empresas. E isso é ainda mais importante e necessário do que quando as 
organizações de todo o mundo começaram a enfrentar uma pandemia global. 

A Zendesk equilibra seus recursos corporativos de personalização com um ecossistema maduro de 
soluções nativas em seu mercado. Esses aplicativos fornecem aos agentes de atendimento ao cliente a 
visibilidade de dados críticos e a capacidade de ação necessária para iniciar cada interação da melhor 
maneira possível. A plataforma também possibilita a extensão da seleção de canais, permitindo que os 
agentes entrem em contato com os clientes onde quer que estejam, independentemente do meio ou da 
plataforma. A solução de atendimento ao cliente da Zendesk automatiza diversos processos críticos 
de inteligência e atendimento ao cliente, fluxos de trabalho, alertas e até pontos de contato em todos 
os departamentos, conectando toda a empresa como um todo. A Zendesk também fornece insights 
de desempenho, análise de tendências e outras análises inteligentes para ajudar as organizações a 
maximizar seus resultados.
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Em termos da implementação de TI da empresa, a variedade dos recursos de integração da Zendesk 
é muito atraente. A Zendesk adota uma abordagem de integração geral aberta, incluindo um vasto 
catálogo de recursos nativos, APIs avançadas e conectores nativos de nuvem pública. A Zendesk 
criou um escopo impressionante de recursos da plataforma que permite o acesso programático a 
toda a solução Zendesk, possibilitando que as organizações se associem à Zendesk e a tratem como 
um “mecanismo de CX”. De fato, a filosofia de design da Zendesk prioriza a API. Portanto, todos os 
principais recursos são lançados com as APIs correspondentes. Esses recursos diferenciam claramente a 
plataforma de outros concorrentes menos ágeis. 

A Zendesk parece ter sido criada intencionalmente para facilitar a vida dos líderes de TI, fornecendo 
uma solução interoperável que integra-se tranquilamente a todos os tipos de ambiente de TI sem 
comprometer recursos ou funcionalidades. É precisamente a estratégia de integração aberta da 
Zendesk que torna a plataforma tão excepcionalmente eficaz, tanto na questão de implementação e 
gerenciamento da empresa quanto em relação à eficiência dos agentes de atendimento ao cliente que 
aprenderam a contar com ela.

PRINCIPAIS RECURSOS DA PLATAFORMA ZENDESK

Os principais recursos da plataforma Zendesk incluem:

De soluções com código profissional a soluções sem código. As ofertas com pouco código e sem 
código estão rapidamente tornando-se comuns em todas as soluções tecnológicas, e a Zendesk não 
decepciona. A plataforma Zendesk permite que as organizações integrem dados relevantes de clientes 
usando opções de integração eficazes com funcionalidades com código e sem código. 

Os recursos sem código da plataforma Zendesk incluem: Marketplace da Zendesk, que fornece milhares 
de aplicativos instalados com apenas um clique. No centro da Zendesk, a automação sem código e o 
recurso de gatilhos que gerencia os fluxos de trabalho com tickets sem expor o código subjacente. 

A opção de codificação profissional da Zendesk gira em torno das APIs, que podem ser usadas para 
integração em toda a plataforma Zendesk. A Zendesk Application Framework (ZAF) permite que os 
administradores criem seus próprios aplicativos, e os SDKs permitem que as organizações incluam a 
experiência da Zendesk em aplicativos móveis e websites.  

A Zendesk também permite que as organizações criem seus próprios aplicativos personalizados por 
meio do Zendesk Apps Framework. A Zendesk adota uma abordagem essencialmente diferente de 
desenvolvimento personalizado, mais aberta do que as opções equivalentes. A Zendesk não requer o 
uso de uma linguagem ou tecnologia exclusiva. É possível implantar aplicativos simples rapidamente 
usando a infraestrutura da Zendesk com HTML, CSS ou JavaScript. Para aplicativos complexos, os 
usuários podem criar aplicativos usando a pilha de tecnologia da Web de sua escolha e criar aplicativos 
com lógica complexa que são executados fora da interface do agente. A difusão dos aplicativos e a 
capacidade de apresentá-los na interface do usuário da Zendesk possibilita a personalização detalhada e 
complexa da experiência do agente da Zendesk.

Os aplicativos de canal conectam os agentes a tipos de canais não nativos, como Google Play, YouTube 
e Instagram. Os aplicativos da barra lateral/modais melhoram a produtividade dos agentes, mostrando 
dados contextuais e funcionalidades de outros aplicativos críticos como Mailchimp, Shopify, Jira, Trello 
e Salesforce em uma interface de suporte. Os aplicativos de edição de tickets ampliam e agilizam as 
conversas dos agentes com a exposição no próprio editor de texto avançado da Zendesk. Por fim, alguns 
aplicativos são executados em segundo plano para realizar tarefas automatizadas e silenciosas.
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Complementando as opções de codificação profissional, os Zendesk Integration Services (com 
lançamento no 3º trimestre) oferecem aos clientes uma flexibilidade enorme para criar integrações 
personalizadas executadas na Zendesk e estão fortemente integrados ao restante da pilha de 
tecnologia da organização.

O poder das integrações perfeitas de mensagens. O objetivo da Zendesk é simples e estratégico: 
capacitar as organizações de atendimento ao cliente para atender aos clientes onde quer que 
estejam. Em um nível básico de operação, isso significa ambientes na Web, de telefone, email, SMS, 
dispositivos móveis e chat. A plataforma Zendesk CX também permite uma infinidade de canais 
sociais populares como Facebook, Facebook Messenger, Twitter e Whatsapp, além de mais de 50 
integrações de canais de mercado. A Zendesk também oferece recursos robustos para os clientes 
criarem canais personalizados, que incluem: estruturas de canais, em que as organizações podem 
criar novos canais para permitir que os agentes respondam aos clientes de forma assíncrona em 
websites e aplicativos de terceiros; e o Sunshine Conversations, onde as organizações podem 
conectar clientes, agentes e bots em canais personalizados para exibir conversas nativamente na 
Zendesk. 

APIs simplificadas. Com a metodologia de desenvolvimento da Zendesk, que prioriza APIs, os 
usuários têm acesso a uma biblioteca de APIs baseadas em padrões que permite integrar a Zendesk 
a outros sistemas. Esse alcance abrangente da API fornece aos desenvolvedores um acesso granular 
a dados e funcionalidades em toda a plataforma Zendesk. Acreditamos que isso seja extremamente 
útil, pois permite integrações poderosas e eficientes entre sistemas, por exemplo, para criar e 
atualizar tickets sistematicamente e manter os dados do usuário sincronizados em vários sistemas. 

Conectores de nuvem pública.  Os conectores de nuvem pública da Zendesk foram projetados 
para simplificar integrações e fluxos de trabalho complexos. As organizações podem, por exemplo, 
conectar facilmente a Zendesk à AWS e a centenas de aplicativos SaaS usando conectores Zendesk 
pré-criados, simplificando integrações tradicionalmente complexas com vários aplicativos. 

Um exemplo de conector de nuvem pública é o Zendesk Event Connector, que consiste em uma 
maneira escalonável e segura de transmitir eventos da Zendesk para a AWS para criar aplicativos 
orientados por eventos e realizar análises. Essa funcionalidade pode ajudar as organizações a 
desbloquear informações de clientes com o acesso em tempo real aos dados de CX de toda a 
empresa e obter insights mais detalhados usando os serviços da AWS. Esse tipo de arquitetura 
orientada por eventos foi projetada para reagir rapidamente aos eventos e encaminhá-los 
automaticamente para o local apropriado para que possam ser tratados com a máxima eficiência. 

Os casos de uso incluem tradução automatizada com o AWS Translate, análise de opinião com 
o AWS Comprehend e análise de tendências e alertas com o AWS Quicksight, entre outros. Essa 
funcionalidade permite que os líderes de TI dimensionem as operações e as expandam rapidamente 
para novos mercados com um custo menor. A capacidade de identificar tendências e anomalias, 
reagir rapidamente a incidentes globais e mover dados para a ferramenta de BI de sua escolha, 
como Tableau, PowerBI etc., também é prioridade para profissionais de TI.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Para os líderes de TI que estão começando a considerar investimentos e implementações, acreditamos 
que a Zendesk está construindo uma plataforma que atende a essas necessidades. A solução flexível e 
escalonável supre as complexidades técnicas e as demandas de experiência do usuário que crescem 
exponencialmente nas interações digitais de atendimento ao cliente. 

Nossa avaliação é baseada em considerações amplas sobre o atual cenário tecnológico da CX. No 
entanto, nossas recomendações são menos orientadas pelo que a concorrência está ou não fazendo 
e muito mais pelas áreas críticas de investimentos e pelos aprimoramentos de recursos entregues nas 
soluções da Zendesk.

De maneira muito semelhante à mudança do mercado para a nuvem híbrida, o que produziu alterações 
significativas na arquitetura moderna do hardware empresarial, o cenário de software de CX deve ser 
criado considerando a integração e a flexibilidade. Em particular, as soluções devem ser totalmente 
interoperáveis com o ambiente de aplicativos existente na empresa. 

As APIs, os conectores e as integrações também devem ser baseados no fluxo de trabalho para 
incorporar inovações rápidas na automação inteligente de modo a cumprir a promessa do fluxo de 
trabalho de experiência do cliente da próxima geração. A inclusão dessas tecnologias afeta a forma 
como um ticket de suporte ao cliente navega em um ecossistema complexo de hardware e aplicativos 
para gerar uma resposta mensurável com mair rapidez e/ou precisão de modo a cumprir os requisitos do 
cliente com a maior taxa de resoluções bem-sucedidas e a menor taxa de atrito. 

Para concluir, avaliamos que a Zendesk efetivamente cumpriu esses requisitos com sua abordagem de 
CX superior e sua abordagem escalável para incorporar sistemas, aplicativos e processos que existem 
fora da Zendesk, mas representam integrações críticas no fluxo de trabalho da experiência do cliente nas 
empresas modernas.
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