
Como a Zendesk ajuda 
as equipes de RH em 
relação à experiência 
do funcionário



C O M O  A  Z E N D E S K  A J U D A  A S  E Q U I P E S 
D E  R H  E M  R E L A Ç Ã O  À  E X P E R I Ê N C I A  D O 
F U N C I O N Á R I O

De acordo com um estudo da McKinsey, há três áreas 
principais de insatisfação dos funcionários com relação 
aos serviços internos: a disponibilidade e a clareza das 
informações; o tempo total necessário para concluir 
as tarefas solicitadas pelas funções de suporte; 
e o esforço necessário para seguir os processos que 
envolvem funções de suporte. Agora mais do que 
nunca, os departamentos de recursos humanos sofrem 
uma grande pressão para otimizar o envolvimento 
dos funcionários e estimular a retenção. O impacto 
de um processo de integração funcional e eficiente 
é surpreendente: um estudo constatou que um processo 
de integração estruturado faz com que os funcionários 
tenham 58% mais probabilidade de permanecer em uma 
empresa por três anos ou mais.

Com a Zendesk, as equipes de RH têm uma plataforma 
intuitiva que permite dimensionar o suporte e manter 
os funcionários envolvidos durante todo o período de 
colaboração com a empresa. Além disso, a Zendesk 
fornece insights, inclusive sobre como as equipes 
de RH podem aprimorar o desempenho por meio de 
autoatendimento inteligente, automação e integração. 
Tudo isso em um centro único e integrado. É rápido 
e fácil implementar a solução de central de suporte 
interna da Zendesk. Assim, você pode começar a criar 
a experiência futura do funcionário em questão de 
dias, não de semanas.

Continue lendo e descubra como a Zendesk ajuda as 
equipes de recursos humanos a alcançar seus objetivos.

O mundo mudou, e a experiência do funcionário 
acompanhou essa mudança. Todas as organizações 
estão se adaptando ao “novo normal”, seja retornando 
para um escritório modificado ou adotando uma 
versão do trabalho remoto em longo prazo. Conforme as 
necessidades e expectativas dos funcionários aumentam, 
os líderes de RH precisam idealizar a experiência futura do 
funcionário e aplicá-la desde agora. Proporcionar aos funcionários o 
mesmo nível de atendimento oferecido aos clientes (ou seja, personalizado, 
eficiente e conveniente), resulta em uma melhor experiência do funcionário que, 
por sua vez, torna a organização mais competitiva e resiliente. E a experiência 
do funcionário nunca foi tão importante. A Gartner prevê que “os hábitos que os 
funcionários e gerentes estão desenvolvendo hoje perdurarão e influenciarão 
a maneira como as organizações atuarão nos próximos anos”. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/when-the-customer-experience-starts-at-home
https://www.fastcompany.com/1835546/youre-hired-now-figure-things-out-help-whimsical-handbook
https://www.zendesk.com.br/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/


Envolva os funcionários01
Os funcionários querem encontrar respostas sobre as 
políticas e os benefícios da empresa sozinhos e ficam 
frustrados quando perdem muito tempo procurando por 
isso. Embora o volume de solicitações de funcionários 
possa ser alto, a maioria das perguntas se repete. 
Quando se trata de RH, as perguntas mais frequentes 
podem ser sobre integração de novos contratados, 
benefícios, pagamentos, folgas remuneradas e feriados 
da empresa. É nessa hora que o Zendesk Guide oferece 
soluções eficazes para as equipes de RH: ele é uma 
base de conhecimento que permite a centralização do 
conhecimento institucional. Com ele, os funcionários 
podem usar o autoatendimento para pesquisar e 
encontrar as respostas a perguntas comuns em uma 
Central de Ajuda intuitiva. Por sua vez, as equipes de 
RH se beneficiam do dimensionamento do suporte 
possibilitado pelo autoatendimento, economizando os 
recursos da equipe para questões mais complexas dos 
funcionários. 

Veja como o Guide funciona: você pode criar 
e personalizar rapidamente uma Central de Ajuda, 
uma comunidade online e um portal de atendimento 
ao cliente. As equipes de RH podem criar páginas 
e artigos relacionados aos recursos dos funcionários 
e às perguntas mais comuns. Essas ferramentas 
permitem que os clientes (neste caso, seus funcionários) 
tenham uma experiência melhor de autoatendimento 
e que os agentes (os membros de sua equipe de RH) 
observem o aumento na eficiência e resoluções mais 
rápidas.

O Guide permite criar e personalizar 
rapidamente uma Central de Ajuda, 
uma comunidade online e um portal de 
atendimento ao cliente. Os funcionários 
têm uma melhor experiência de 
autoatendimento, e a sua equipe de 
RH observa um aumento na eficiência.



Melhore a produtividade 
da equipe

Todos os dias, os departamentos de RH trabalham 
com inúmeros aplicativos e sistemas. Embora 
o objetivo de muitos desses sistemas seja aumentar 
a produtividade, é irônico que muitas vezes eles 
dificultem os processos, pois funcionam com 
informações importantes espalhadas por diversos 
canais. A Zendesk ajuda a melhorar a eficiência 
ao oferecer às equipes a capacidade de integrar 
aplicativos, sistemas e interações de funcionários 
dentro do Zendesk Support. O resultado é que as 
equipes podem acessar com mais facilidade os sistemas 
que utilizam, aproveitando experiências mais rápidas 
e contextualmente mais relevantes. A Zendesk tem 
mais de 750 integrações de aplicativos, inclusive 
aplicativos de colaboração (Jira, Slack), assinaturas 
e documentação (Box, Dropbox, PDF) e gerenciamento 
de projetos (Trello).

Um dos aplicativos de colaboração no local de trabalho 
mais populares, o Slack, é utilizado por diversos 
funcionários para comunicação interna. A integração do 
Slack para Zendesk oferece às equipes de central de 
suporte uma forma mais fácil de agilizar a comunicação 
com os funcionários. Especificamente, permite que os 
funcionários se comuniquem através do Slack e façam 
perguntas para a equipe de RH. O Slack notifica os 
membros da equipe de RH, que criam automaticamente 
essas publicações como tickets no Zendesk Support. 
Além do aumento da eficiência, sua equipe interna não 
perde o fio da meada durante a conversa.

A integração do Slack para Zendesk 
permite que as equipes internas se 
comuniquem com os funcionários de 
forma mais integrada. Por exemplo, 
o funcionário pode entrar no canal 
de RH do Slack para fazer uma 
pergunta. Esse canal notifica um 
membro da equipe de RH, que 
poderá adicionar a pergunta 
como um ticket no Zendesk.
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https://www.zendesk.com.br/apps/


[Zendesk HR] Re: Ajuda para escolher os benefícios de 2019

Zendesk HR
## Não escreva abaixo desta linha ## Este ticket (nº 170591) foi atualizado. Abhiroop Basu 5 de set.,

Caixa de entrada

Zendesk HR
para mim

<support@zendeskhr.com

Algum destes tickets responde a sua pergunta?

Resumo do guia de benefícios de 2019:

Veja todas as informações que você precisa saber 
para começar a aproveitar os benefícios do plano de 
aposentadoria com essas perguntas frequentes
��������������������������������������������������
�������������

Sim, fechar minha solicitação

Veja aqui todas as informações que você precisa 
saber para iniciar a licença parental

����������������
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Sim, fechar minha solicitação

Agradecemos sua mensagem para o Zendesk HR! Nossa equipe está analisando sua solicitação (nº 170591).

Nós implementamos nosso Answer Bot e selecionamos estes artigos para ajudar você:

## Não escreva abaixo desta linha ##

O Answer Bot usa machine learning 
para ajudar a responder a perguntas 
frequentes, por exemplo, sobre 
feriados, pagamentos ou benefícios 
da empresa.

Dimensione com inteligência 
artificial e automações03

O Relatório sobre as tendências da experiência do 
cliente da Zendesk revelou dados acionáveis sobre a IA 
na experiência do cliente. Presente em todos os níveis 
das organizações, a IA está promovendo o sucesso 
entre as equipes de alto desempenho que a utilizam 
para evitar tickets, reduzir o tempo que os agentes 
gastam atendendo solicitações e dimensionar com 
eficiência a interação com o cliente. 

Especificamente no Zendesk, mais de um milhão de 
tickets já foi resolvido com o uso de ferramentas de IA, 
economizando 225.000 horas de agentes e devolvendo 
2.800 anos aos clientes. 

As equipes de RH podem aproveitar a IA através do 
Answer Bot, para ajudar as equipes a evitar tickets 
e realizar um dimensionamento efetivo, oferecendo 
aos funcionários as respostas rápidas que eles 
esperam. O número de clientes da Zendesk usando 
o Answer Bot quase dobrou nos últimos dois anos. 
O Answer Bot atua junto com a sua equipe utilizando 
machine learning para ajudar a responder às dúvidas 
recebidas, o que é uma vantagem para as equipes de 
RH. A partir do conteúdo da base de conhecimento do 
seu Zendesk Guide, o Answer Bot sugere artigos que 
podem ajudar os funcionários a resolver problemas. 
Por exemplo, se um funcionário enviar uma pergunta 
sobre pagamento, o Answer Bot poderá ser ativado 
para destacar artigos relevantes da Central de Ajuda 
sobre pagamentos, permitindo que o funcionário utilize 
o autoatendimento com rapidez.

As equipes de RH também podem se beneficiar de 
ferramentas de automação no Zendesk Support, 
como macros e gatilhos, para agilizar o suporte 

para perguntas recorrentes. Um exemplo pode ser 
configurar lembretes automáticos por e-mail quando 
um funcionário ainda não tiver selecionado seus 
benefícios para o ano seguinte, ou um gatilho para que 
os funcionários saibam que seu problema está sendo 
encaminhado. 

Com o aumento da empresa, aumentam também as 
necessidades de suporte dos funcionários. As equipes 
internas, como a equipe de RH, precisam encontrar 
uma forma de fornecer suporte eficaz conforme 
a empresa cresce, a fim de satisfazer as expectativas 
dos funcionários. Nosso relatório de tendências da 
experiência do cliente revelou que as equipes que 
usam os recursos de IA da Zendesk veem um aumento 
claro na eficiência em geral: o número de tickets 
solucionados por meio das prevenções do Answer Bot 
aumentou três vezes nos últimos dois anos. Os clientes 
que usam bem o Answer Bot também têm as bases 
de conhecimento mais desenvolvidas em termos de 
artigos, agentes ativos e categorias, além de uma 
taxa de autoatendimento mais alta. Dos gerentes que 
afirmam usar o Answer Bot, 84% também afirmam que 
a organização tem uma estratégia de autoatendimento.

https://www.zendesk.com.br/blog/zendesk-customer-experience-trends-report-2020/
https://www.zendesk.com.br/blog/zendesk-customer-experience-trends-report-2020/


Ninguém gosta de trabalhar às cegas ou de ir a uma 
reunião sem respostas claras. As equipes de RH 
precisam ter visibilidade sobre o desempenho de sua 
equipe com relação às metas, como satisfação do 
funcionário e eficiência global. Isso é fundamental para 
identificar oportunidades de melhorias, sejam elas 
relacionadas à melhoria dos tempos de reação, redução 
da lista de pendências ou aprimoramento dos scores 
de CSAT do funcionário. Monitorar constantemente as 
principais métricas relacionadas às metas de suporte 
não é um luxo, é uma necessidade.

O Zendesk Explore oferece às equipes de RH uma 
forma de identificar informações úteis para analisar 
tendências, tempos de reação e scores de satisfação. 
Essas informações possibilitam que eles identifiquem 
problemas subjacentes e oportunidades para aprimorar 
o desempenho da equipe. O Explore capacita as 
equipes de RH a medir e aprimorar constantemente 
o desempenho do fornecimento de atendimento, 
com ferramentas integradas de criação de relatório 
e painéis de práticas recomendadas.

As equipes também podem criar seus relatórios 
personalizados para monitorar incidentes, eventos, 
problemas, solicitações de atendimento, tempo de 
inatividade, entre outros. Isso permite a detecção de 
ineficiências e gargalos no processo. 

O Explore também possibilita que as equipes de RH 
monitorem o envolvimento dos funcionários e obtenham 
feedback com ferramentas fáceis de usar, como 
as pesquisas de CSAT. E ele complementa outras 
ferramentas da Zendesk: as equipes podem ver se 
o Answer Bot está ajudando a responder às perguntas 
dos funcionários com maior eficácia, aprofundando-
se em áreas específicas para entender o que podem 
aprimorar a fim de aumentar a eficiência e dimensionar 
o suporte através da IA. 

Com o Zendesk Explore, 
as equipes de RH podem ter 
uma ideia melhor sobre seu 
desempenho em relação 
a suas metas de desempenho. 

Otimize o desempenho04



C L I E N T E  E M  D E S TA Q U E

Para a financiadora de hipotecas Homebridge, 
o atendimento ao cliente é crucial para o sucesso. 
A excepcional satisfação do cliente (100% de CSAT) foi 
amplamente motivada pelo suporte interno robusto que 
ajuda a simplificar as operações. Quando a Homebridge 
começou a trabalhar com a Zendesk em 2012, havia quatro 
agentes usando a plataforma. Desde então, ela aumentou 
o suporte interno e externo para 120 agentes. Atualmente, 
17 departamentos usam a Zendesk, incluindo marketing, 
RH, conformidade, operações e sucesso do cliente. 
O Zendesk Support, Guide e Chat ajudam a empresa 
a processar as solicitações por telefone, email e chat, 
além de oferecer autoatendimento e ajudar mais de 
2.500 funcionários.

Recentemente, a equipe de RH da Homebridge também 
começou a usar a Zendesk, criando sua própria Central de 
Ajuda por meio do Zendesk Guide. Isso ajudou a equipe 
a realizar o dimensionamento e a oferecer suporte por 
autoatendimento para uma base crescente de funcionários. 

O alto score de satisfação do cliente da Homebridge 
é resultado de um suporte ao cliente eficiente e pessoal 
oferecido pela equipe da Homebridge, desenvolvido pela 
Zendesk, que permite que as equipes se mantenham 
alinhadas interna e externamente. “Conseguimos ver 
tudo e temos informações sobre tudo”, diz Ben Chapman, 
diretor de experiência e análise do cliente da Homebridge. 

“Também conseguimos reunir as 
comunicações internas e externas 
para melhorar a colaboração.”

2.500
funcionários

120
agentes externos e internos da 
Homebridge

100%
de classificação de CSAT



Entre em contato conosco para saber mais 
sobre como as equipes de RH estão usando 
a Zendesk para fornecer uma melhor 
experiência do funcionário.

zendesk.com.br/contact

Equipes de RH de todo o mundo usam a Zendesk para 
aprimorar a experiência do funcionário


