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Para atender as demandas dos consumidores, sua 
empresa precisa considerar a implementação de 
ferramentas e sistemas de atendimento que ofereçam 
mais controle ao setor e otimizem as atividades e 
processos da área. 

Entretanto, além de tecnologia, é fundamental 
contar com uma equipe de excelência, disposta a 
oferecer a melhor experiência aos seus clientes. 

Esse é um indicativo importante sobre a relevância de 
investir no setor de customer experience, encabeçado, 
principalmente, pelo setor de atendimento. 

A preparação de uma equipe de atendimento de alto 
desempenho começa no recrutamento. Afinal, é no 
processo seletivo que os gestores devem identificar o 
perfil dos candidatos e escolher aqueles que melhor se 
assemelham aos valores da organização. 

Também é nessa fase que sua equipe avalia a experiência 
e busca identificar nos candidatos as diversas habilidades 
de um bom profissional de atendimento. 

Entretanto, o recrutamento no atendimento ao 
cliente é um processo que pode gerar dúvidas. 
Afinal, o que observar? 

Como identificar o perfil dos candidatos e evitar 
armadilhas comuns em processos seletivos? 

Introdução:
Um pouco de contexto sobre 
atendimento ao cliente

Clientes investirão mais para 
comprar de uma empresa que 
ofereça uma boa experiência 
do cliente segundo o relatório 
de tendências da experiência 
do cliente da Zendesk.

75%

O atendimento ao cliente é uma das áreas mais relevantes 
para alcançar os objetivos de uma empresa. De fato, 61% 
dos consumidores afirmam que ser bem atendido é mais 
importante do que o preço ou a qualidade dos produtos.

https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/
http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2014/04/pesquisa-diz-que-consumidor-prefere-bom-atendimento-preco-baixo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2014/04/pesquisa-diz-que-consumidor-prefere-bom-atendimento-preco-baixo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2014/04/pesquisa-diz-que-consumidor-prefere-bom-atendimento-preco-baixo.html
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Neste ebook nossa missão é colaborar 
com seu trabalho: ajudaremos você a 
tornar seu recrutamento para a área de 
atendimento ao cliente mais eficiente.

É nossa intenção apresentar os principais cargos do setor, 
bem como oferecer exemplos de job description (para que 
o processo seletivo realmente atraia profissionais alinhados
ao cargo e às funções disponíveis).

Vamos falar também sobre como fazer onboarding do 
colaborador de atendimento e oferecer dicas de gestão 
de pessoas, que vão contribuir para que você estimule sua 
equipe para entregar sempre o melhor. 
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É possível que você já esteja ciente da importância 
de gerar uma boa experiência para o cliente da 
sua empresa. Mas, por onde começar?

Não bastasse as novas tecnologias e novos 
processos da área de atendimento ao cliente, o 
mercado atual também está tendo que lidar com 
uma nova realidade: o trabalho remoto. 

Em 2020, a pandemia do COVID-19 obrigou 
que grande parte das equipes das empresas se 
separassem, colocando cada profissional dentro 
da sua própria casa.

Mercado de
Atendimento ao Cliente:
Dados do momento

50%
Das equipes ficaram totalmente 
remotas, o que fez com as novas 

tecnologias sejam indispensáveis 
para a continuidade das atividades.

Dos tomadores de decisão dizem 
que a COVID acelerou a adoção 
de tecnologia digital.

 70%
Das experiências de compra 

são baseadas em como o 
cliente sente que está sendo 
tratado, segundo pesquisas.

Mas, 2020 já acabou e não há sinal de que essas novidades, agora tão comuns 
no dia a dia do setor, deixarão de fazer parte da realidade dos profissionais. 

75%

https://www.zendesk.com.br/cx-trends-report/trend-4/
https://www.zendesk.com.br/cx-trends-report/trend-4/
https://www.zendesk.com.br/cx-trends-report/trend-4/
https://www.helpscout.com/75-customer-service-facts-quotes-statistics/
https://www.zendesk.com.br/cx-trends-report/
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% de tomadores de decisão em tecnologia dizendo que a equipe adicionou
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Webconferências, uso de chat para a comunicação da 
equipe, novos aplicativos e integrações parecem ser 
uma realidade permanente na área. 

E porque tudo isso é importante quando falamos de recrutamento no 
atendimento ao cliente?

Por que é importante que os gestores identifiquem essas “novas” 
habilidades dos profissionais da área: como a capacidade de gerir 
os processos de trabalho mesmo em um ambiente mais flexível e a 
capacidade de comunicação com todos os membros da equipe, por 
meio das ferramentas de chat e gestão de projetos. 

E é importante notar que mesmo após o fim da necessidade de 
distanciamento social, muitas empresas pretendem oferecer como 
vantagem a possibilidade de trabalho remoto aos seus colaboradores. 
Logo, características como as descritas acima, continuaram a ser 
importantes para a área. 
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O engajamento do profissional com a empresa, seus objetivos e metas, 
também é uma preocupação atual: 

70%
Das empresas estão procurando 
investir em novas maneiras de 
engajar os funcionários.

Com esse panorama atual sobre o setor de atendimento ao cliente, é que damos 
continuidade aos nosso guia de como fazer recrutamento no atendimento ao cliente.
 

60%
Dos líderes de empresas 

dizemque sua empresa 
tem planos de dar mais 

flexibilidade para os funcionários 
trabalharem remotamente
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Uma das principais etapas do recrutamento no 
atendimento ao cliente é a definição dos cargos 
que precisam ser ocupados.

Antes de iniciar um processo seletivo, é 
fundamental entender quais são as demandas da 
equipe, quais atividades precisam ser executadas 
e onde há gargalos.  

A definição de cargos, dentro do setor de atendimento, 
também permite uma melhor organização das 
atividades que devem ser executadas, uma melhor 
distribuição de metas e uma visão mais estratégica 
sobre cada etapa do processo. 

Área de Atendimento
ao Cliente:
Principais cargos, funções e job descriptions

Por isso, seja o seu setor experiente ou não, 
é importante que considere uma revisão da 
organização da empresa, avaliando os cargos mais 
comuns da área. 

Junto com o setor de Recursos Humanos, os 
gestores também podem colaborar para essa 
visão prática dos cargos de atendimento e 
customer experience. 

Dentro de um processo de recrutamento no atendimento ao cliente, 
a job description ou descrição do cargo é a apresentação detalhada 
de um cargo ou função, feita ao anunciar uma vaga de trabalho. 

Por meio da job description um potencial candidato é capaz de 
analisar as habilidades e conhecimentos necessários e avaliar se ele 
se encaixa ou não dentro do que está sendo solicitado. 

É importante, entretanto, que o setor de RH e os gerentes de 
atendimento usem a job description internamente também, e que ela 
possa ser consultada para garantir que as atividades estão sendo 
realizadas pelos profissionais certos, bem como para a garantia da 
abertura de vaga para o cargo correto. 

Uma boa job description contribui para que sua empresa atraia 
profissionais que realmente ofereçam o que você busca, além 
de contribuir para o alinhamento prévio de expectativas entre 
candidato e empresa. 

Confira a seguir as dicas de como montar uma job description de cada 
cargo, ideal para o processo de recrutamento no atendimento ao cliente.

E qual é o job description ideal para cada cargo?
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O assistente de atendimento possuiu uma função 
mais pontual junto ao cliente, recebendo as 
demandas e solicitações de suporte e buscando 
respostas e soluções para as questões.

Seu trabalho principal é solucionar dúvidas e 
compartilhar informações relevantes com os clientes.

De maneira geral, o assistente de atendimento lida 
com tickets que podem chegar pelos diversos canais 
de comunicação da empresa, como telefone, chat, 
redes sociais, ou outras fontes. 

É responsável por executar atividades de apoio aos 
demais cargos do atendimento.

Job description

Responsabilidades:

• Apoiar o setor de atendimento ao cliente,
• Responder clientes em busca de suporte, 
• Tirar dúvidas, 
• Ouvir e solucionar reclamações,
• Manter contato até a solução da demanda, 
• Trabalhar junto aos outros cargos de atendimento

Habilidades desejadas:

• Paciência, 
• Boa comunicação, 
• Capacidade de argumentação, 
• Inteligência emocional,
• Proatividade,
• Empatia.

Formação desejada:

Varia de acordo com as premissas da empresa, mas 
algumas possíveis são: graduação em Administração 
de Empresas ou Comunicação Social.

Assistente de atendimento 
ao cliente

Representante de 
atendimento ao cliente

Assim como os assistentes, os representantes 
de atendimento ao cliente também trabalham na 
resolução de problemas dos clientes. 

Ele coleta as informações compartilhadas e busca 
pela melhor resolução da questão. 

O objetivo é garantir um atendimento rápido e 
eficaz para a variedade de questões que podem 
chegar até a empresa, garantindo uma experiência 
de qualidade ao cliente. 
 
De maneira geral, sua função é responder a dúvidas 
e manter a alta satisfação do cliente.

Job description:

Responsabilidades:

• Gerenciar e atender chamadas telefônicas,
• Identificar e avaliar as necessidades dos clientes, 
• Resolver problemas e investigar soluções, 
• Transmitir segurança para o cliente, 
• Compartilhar informações relevantes para o cliente, 
• Manter registro do histórico do cliente atualizado, 
• Seguir etapas do processo de atendimento. 

Habilidades:

• Paciência, 
• Boa comunicação, 
• Excelente desenvoltura interpessoal, 
• Empatia, 
• Multitarefa. 

Formação desejada:

Varia de acordo com a política da empresa. Entre as 
opções estão: experiência em suporte ao cliente, 
diploma de ensino médio ou ensino superior.
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Talvez você já tenha ouvido que o profissional 
de atendimento representa o cliente dentro da 
empresa, e representa a empresa junto ao cliente. 

Na verdade essa função é a do analista de 
atendimento ao cliente, que lida diretamente 
com os clientes, recebendo suas demandas e 
buscando resolvê-las.

Em empresas de renda recorrente, como 
agências de publicidade e consultorias 
financeiras, este é o profissional responsável 
por realizar as reuniões periódicas com os 
clientes, acompanhar os resultados alcançados 
e traçar estratégias que ajudem o cliente a 
alcançar seus objetivos. 

Para que isso aconteça da maneira adequada, 
o analista atua junto com a equipe de 
produção. Por exemplo, dentro de uma 
agência de publicidade, o profissional 
de atendimento atua em parceria com os 
profissionais de planejamento, criação, mídia 
e conteúdo para colocar as campanhas dos 
clientes no ar.

O mesmo acontece em empresas de TI, 
nas quais os analistas de atendimento 
compartilham as demandas dos clientes e 
acompanham a execução do projeto junto aos 
desenvolvedores de TI, garantindo que todas 
as demandas sejam cumpridas.

 Job description:

Responsabilidades:

• Acompanhar os clientes na busca de resultados, 
• Realizar reuniões periódicas
• Participar do planejamento e da estratégia do cliente
• Representar o cliente dentro da empresa, 
• Representar a empresa junto com o cliente, 
• Atender às demandas dos cliente, 
• Auxiliar a equipe de produção,
• Tirar dúvidas, 
• Registrar os atendimentos,
• Fazer relatórios sobre as suas atividades mensais
• Melhorias de fluxo interno para atender o cliente.

Habilidades desejadas:

• Boa habilidade interpessoal, 
• Conhecimento sobre o clientes,
• Capacidade de solução de problemas, 
• Empatia, 
• Habilidade em comunicação e argumentação, 
• Proativo,
• Resolução de conflitos,
• Entender os produtos e serviços da empresa,
• Organização,
• Boa capacidade de gestão de processos.

Formação desejada:

Varia de acordo com a política da empresa. Entre as 
opções estão: experiência no atendimento ao cliente, 
graduação em Administração de Empresas e/ou 
Comunicação Social

Agente ou analista de 
atendimento ao cliente



9Recrutamento no Atendimento ao Cliente

O gerente de atendimento ao cliente está 
presente em empresas dos mais variados setores 
como agências, consultorias, empresas e mais.

Como o próprio nome sugere, ele tem como 
objetivo gerenciar a equipe do setor, que conta 
com profissionais como os assistentes e analistas.

O gerente de atendimento deve prestar 
suporte à equipe e controlar o desempenho de 
cada colaborador. 

Suas responsabilidades estão relacionadas a ações 
estratégicas rumo ao alto desempenho da área. 

É responsável por identificar gargalos e 
falhas, implementar melhorias de processos 
de atendimento e organizar as demandas, 
acompanhando os resultados de cada 
profissional que está sob o seu “cuidado”.

É o responsável direto por analisar os dados da 
área e implementar ações que visam otimizar a 
experiência do cliente. 

Job description:

Responsabilidades: 

• Aprimorar a experiência de atendimento ao cliente, 
• Ter controle dos problemas do cliente, 
• Gerenciar pessoas dentro da equipe de atendimento, 
• Acompanhar a execução das tarefas do setor, 
• Identificar gargalos em processos, 
• Acompanhar métricas de atendimento ao cliente,
• Propor mudanças necessárias aos protocolos, 
• Coletar feedbacks dos profissionais da equipe, 
• Liderar a equipe de atendimento, 
• Oferecer suporte às demandas do setor, 
• Otimizar os processos de atendimento da empresa, 
• Criar estratégias para melhorar a experiência do cliente, 
• Acompanhar processos e fluxos de trabalho da equipe,
• Contribuir para a retenção de clientes, 
• Desenvolver padrões de atendimento.

 Habilidades desejadas:

• Boa gestão de crise, 
• Boa capacidade de gestão de pessoas, 
• Organização, 
• Gestão com base em dados, 
• Liderança, 
• Visão global, 
• Proatividade, 
• Conhecimento sobre processos de atendimento.

Formação desejada:

Varia de acordo com a política da empresa. Entre as opções 
estão: experiência na área de atendimento como gerente, 
conhecimento de métodos e técnicas de gerenciamento 
de atendimento, processos e pessoas, conhecimento de 
ferramentas, graduação em áreas relacionadas.

Gerente de atendimento 
ao cliente
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O coordenador é um cargo com uma “pegada” 
mais estratégica dentro do setor de atendimento 
ao cliente, ao ser responsável pela definição de 
objetivos e indicadores e acompanhamento dos 
resultados, dentro do setor. 

Hierarquicamente, o gerente de atendimento 
responde ao coordenador, que acompanha todos 
os indicadores estratégicos relacionados aos 
objetivos da organização. 

Enquanto o gerente identifica problemas nas 
atividades realizadas dentro do setor, faz a gestão 
de pessoas no dia a dia, apoia a solução das 
demandas dos clientes e aplica soluções para 
otimizar algum processo ou tarefa, o coordenador 
se preocupa com o resultado alcançado pelo 
setor com uma visão voltada para as metas 
estratégicas da área. 

O coordenador de atendimento cobra eficiência, 
produtividade e resultados, garantindo que o setor 
está fazendo sua parte, contribuindo para o alcance 
dos objetivos estratégicos da organização.

Job description:

Responsabilidades:

• Coordenar atividades das equipes de atendimento, 
• Controlar indicadores de atendimento, 
• Avaliar melhorias no processo de atendimento, 
• Alinhar resultados da àrea aos objetivos da empresa, 
• Acompanhar as normas de desempenho,
• Criar processos para identificar problemas, 
• Gerar e avaliar relatórios semanais sobre o setor.

Habilidades desejadas:

• Capacidade de trabalhar sob pressão, 
• Facilidade na solução de problemas, 
• Mentalidade de gestão orientada por dados, 
• Gestão de pessoas, 
• Inteligência emocional, 
• Liderança.

Formação desejada:

Varia de acordo com a política da empresa. Entre as 
opções estão: graduação e cursos de especialização em 
Atendimento ao Cliente e Logística.

Coordenador ou Líder de 
atendimento ao cliente
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Principais
responsabilidades

Habilidades
desejadas

Requisitos que podem ser 
solicitados

Assistente de 
atendimento

• Responder aos clientes que 
entram em contato em busca 
de suporte, 

• Tirar dúvidas, 

• Ouvir e solucionar reclamações

• Boa comunicação, 

• Proatividade,

• Empatia.

Experiência, graduação em 
Administração de Empresas ou 
Comunicação Social.

Representante de 
atendimento ao 

cliente

• Gerenciar e atender chamadas 
telefônicas,

• Identificar e avaliar as 
necessidades dos clientes, 

• Resolver problemas, 

• Paciência, 

• Boa comunicação,  

• Empatia,

Experiência em suporte ao cliente, 
diploma de ensino médio ou 
ensino superior.

Analista de 
atendimento ao 

cliente

• Realizar reuniões periódicas 
com clientes,

• Participar do planejamento e 
da estratégia do cliente

• Atuar junto à equipe de 
produção interna para a 
execução das etapas das 
ações para os clientes.

• Conhecimento amplo 
sobre o clientes, produtos 
e serviços da empresa,

• Capacidade de solução 
de problemas, ,

• Organização

Experiência no atendimento 
ao cliente, graduação em 
Administração de Empresas e/ou 
Comunicação Social

Gerente de 
atendimento

• Fazer a gestão de pessoas 
dentro da equipe de 
atendimento, 

• Acompanhar a execução das 
tarefas e atividades do setor, 

• Acompanhar métricas de 
atendimento ao cliente,

• Liderar a equipe de 
atendimento

• Boa capacidade de 
gestão de pessoas, 

• Organização, 

• Liderança,

Experiência na área de 
atendimento como gerente, 
conhecimento de métodos e 
técnicas de gerenciamento 
de atendimento, processos 
e pessoas, conhecimento de 
ferramentas, graduação em 
Administração de Empresas e/ou 
Comunicação Social

Coordenador de 
atendimento

• Controlar indicadores de 
atendimento, sucesso do 
cliente, satisfação e retenção, 

• Avaliação sobre melhorias no 
processo de atendimento, 

• Alinhamento dos resultados da 
área aos objetivos estratégicos 
da empresa.

• Facilidade na solução de 
problemas, 

• Mentalidade de gestão 
orientada por dados, 

• Gestão de pessoas

Experiência na área de 
atendimento como gerente, 
conhecimento de métodos e 
técnicas de gerenciamento 
de atendimento, processos 
e pessoas, conhecimento de 
ferramentas, graduação em 
Administração de Empresas e/ou 
Comunicação Social

Tabela comparativa:
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Bônus:
Outros cargos fundamentais

Customer Success

Customer success ou sucesso do cliente é o cargo 
que tem a missão de ajudar o cliente a alcançar os 
resultados esperados com a contratação da solução 
oferecida pela empresa.

Estamos falando de um cargo muito relevante para 
empresas de renda recorrente como negócios SaaS, onde 
o cliente “toca” o projeto sozinho, e conta com o CS para 
alcançar melhores resultados e atender as expectativas 
criadas na etapa de compra. 

O customer success também contribuiu para a experiência 
e satisfação do cliente no pós-venda.

O trabalho envolve ajudar o cliente e montar estratégias 
de uso da solução, para que ele possa alcançar 
melhores resultados.

É como um consultor da sua empresa, que ajuda o cliente a 
usar melhor a solução adquirida.

Customer Success Manager

O gestor de customer success deve acompanhar as 
métricas e indicadores da área, servindo como apoio 
aos profissionais do departamento, orientando e 
realizando a gestão de processos e de pessoas. 

Além disso, é o profissional responsável por acompanhar 
métricas dentro do setor, sempre buscando otimizar os 
resultados a partir de melhorias nos processos e retirada 
de gargalos e falhas.



13Recrutamento no Atendimento ao Cliente

Uma das etapas principais do processo de recrutamento 
no atendimento ao cliente é a fase de onboarding dos 
profissionais selecionados do processo de admissão. 

Com um job description bem construído o setor de RH 
amplia as chances de atrair profissionais realmente 
capacitados ou interessados nas atividades que devem 
ser realizadas. 

Tudo isso é meio caminho andado para um processo 
de seleção mais eficiente, que ofereça boas opções de 
profissionais para a sua empresa. 

Entretanto, mesmo os profissionais mais capacitados 
e experientes do mercado não estão completamente 
prontos para atuar em nenhuma empresa, assim que 
chegam. Afinal, os processos, valores e objetivos de 
cada organização são únicos e os profissionais que estão 
chegando precisam se adaptar a essa nova realidade. 

É no sentido de preencher essa lacuna que a etapa do 
onboarding deve ser aplicada. 

O que é onboarding de atendimento? 

O onboarding de atendimento é o treinamento oferecido 
aos profissionais que acabam de ser contratados. 

Esse treinamento deve ser realizado para todos os profissionais 
que iniciam o trabalho na sua empresa, independente do cargo 
ou da experiência desses colaboradores. 

Entretanto, é possível, e indicado, que o treinamento de 
onboarding seja personalizado para cada cargo, de acordo 
com a lista de tarefas que devem ser executadas por cada 
profissional e suas demais responsabilidades.

Como fazer onboarding 
do colaborador de 
atendimento ao cliente?
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[Checklist] O que um treinamento de onboarding deve abordar? 

O onboarding é um treinamento completo que deve apresentar 
informações sobre a empresa e os processos de atendimento. Seu 
objetivo é preparar o profissional para realizar suas tarefas diárias, 
seguindo as práticas, valores e a cultura da organização.

Confira o checklist para onboarding de atendimento, com tudo o 
que não pode faltar nesse treinamento. 

Checklist para onboarding de atendimento

informações sobre o produto ou serviço que a empresa comercializa,

informações sobre o público alvo,

etapas do processo de atendimento ao cliente,

fluxo de trabalho do setor, 

lista de atividades que são atribuídas ao cargo, 

organograma da empresa, 

cultura organizacional, 

conhecimento técnico sobre os processos de atendimento,

métricas e metas do setor e de cada profissional, 

treinamento nas ferramentas de atendimento utilizadas, 

compartilhamento de scripts de atendimento, 

tratamento que deve ser direcionado ao cliente.

Bônus:  
Um bom onboarding inclui simulações de atendimentos guiados, que exponham o 
profissional do setor a situações do dia a dia. O objetivo é prepará-lo para agir quando 
em contato com os clientes. Use essas simulações para apresentar pontos de melhoria 
e corrigir o profissional. 

Lembrete!
Dentro do setor de atendimento ao cliente, o treinamento profissional deve ser uma 
prática constante e não realizada apenas no onboarding. Crie, junto com os gestores e 
coordenadores da área, um cronograma de capacitação que se encaixe na realidade da 
empresa e ofereça oportunidade de melhoria contínua dentro da empresa.
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O recrutamento no atendimento ao cliente é uma das etapas 
centrais para a criação de um setor de alta performance, mas 
não é a única. Outros dois fatores se mostram determinantes 
para o crescimento do setor e de sua participação nos 
resultados da empresa: cultura empresarial e tecnologia.

Um atendimento estratégico e de excelência só é 
possível dentro de uma cultura empresarial que valoriza 
a satisfação dos clientes e que faz investimentos para 
alcançar a melhoria de seus processos e profissionais. 

Criar boas experiências para os clientes é um passo rumo 
à fidelização desses consumidores e para um crescimento 
sustentável e escalável de empresas. 
 
Em conjunto com um recrutamento no atendimento ao 
cliente e com a cultura organizacional, a tecnologia se 
mostra um importante aliado. 
 
Além disso, a tecnologia, empregada a partir de ferramentas 
de atendimento ao cliente, tem como objetivo otimizar os 
processos do setor e torná-los mais eficientes. Entre as 
vantagens de um Software de atendimento ao cliente da 
Zendesk estão: 

• capacidade de capturar, gerir e interpretar informações 
de diversas fontes, 

• integrar canais de atendimento, 
• priorizar tickets,
• identificar falhas no processo de atendimento,
• acompanhar e mensurar dados, 
• identificar o desempenho dos profissionais e mais. 

Em busca de uma melhor gestão de pessoas e aumento 
da produtividade da equipe, o setor de RH também pode 
considerar a contratação de uma ferramenta de apoio ao 
setor de atendimento.  

Tecnologia, pessoas e 
cultura organizacional na 
gestão de pessoas

73%
Das empresas com maturidade 

“acima da média” em experiência 
do cliente têm desempenho 

financeiro 44% melhor que 
seus concorrentes.

14%
Maior retentação de clientes

entre as empresas que investem
em big data e analytics.

https://www.redweb.com/insights/how-improving-customer-experience-can-improve-roi/
https://www.redweb.com/insights/how-improving-customer-experience-can-improve-roi/
https://www.zendesk.com.br/blog/big-data-como-fonte-de-receita-libere-o-potencial-dos-seus-dados/


O atendimento vai além do cliente. Ele envolve também 
sua empresa e suas equipes. A Zendesk não só facilita 
as coisas para a gestão de atendimento aos seus 
clientes, como também leva a sua equipe ao sucesso e 
mantém a sua empresa em sincronia. Ela oferece tudo o 
que você precisa em um poderoso pacote.

O software de 
atendimento que o 
seu cliente precisa

Saiba mais

http://www.zendesk.com.br
https://www.zendesk.com.br/service/

