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Atualmente, as empresas estão 
hiper focadas no atendimento e na 
experiência do cliente. Isso já era 
esperado, pois clientes e empresas 
estão fazendo a transição para 
colaboração, comunicação e suporte 
100% digitais. As solicitações dos 
clientes aumentaram muito à medida 
que a crise da Covid-19 se desenrola 
em todo o mundo, e os clientes 
dependem muito dos canais digitais 
para obter ajuda, de acordo com os 
dados do Zendesk Benchmark.

Uma boa experiência do cliente é um importante 
diferencial competitivo e é por isso que as empresas 
já estavam investindo pesadamente nesta área. 
As empresas que facilitam os negócios com os clientes, 
prestam serviços personalizados usando os canais 
de comunicação que os clientes preferem e otimizam 
as transações têm melhores chances de manter e até 
aumentar sua base de clientes nos meses desafiadores 
que estão por vir. No entanto, na pressa de investir em 
ferramentas que fornecem mais informações sobre a 
jornada do cliente, as empresas podem ter ignorado 
outra ferramenta poderosa para melhorar a experiência 
do cliente: a experiência do funcionário, também 
conhecida como EX.

Da mesma forma que a experiência do cliente 
compreende todos os pontos de contato físicos e 
digitais entre clientes e empresas, a EX é a soma total 
de todos os pontos de contato entre uma empresa e 
sua força de trabalho. O impacto de uma EX positiva 
é claro: “funcionários engajados que se dedicam a 
seus empregos estão mais dispostos e capacitados 
a impactar positivamente a experiência do cliente”, 
segundo um relatório do Gartner.¹

As empresas estão dependendo cada vez mais 
de tecnologias para manter seus funcionários 
conectados e informados à medida que entram 
no modo de sobrevivência. Como os funcionários 
em todo o mundo passaram rapidamente para as 
configurações de trabalho em casa, o “novo normal” 
ressalta a necessidade de agilidade na antecipação do 
inesperado. Desde então, ferramentas de comunicação 
como Zoom e Slack se tornaram um modo de vida, 
mas as empresas precisam ir além e ser mais criativas 
na criação de uma infraestrutura que mantenha 
conectada uma força de trabalho distribuída. Isso 
melhora a experiência do funcionário, que, por sua vez, 
afeta positivamente a experiência do cliente e ajuda 
as empresas a se adaptarem mais rapidamente aos 
imprevistos.

Este guia definirá o que envolve a experiência do 
funcionário e ilustrará o papel da tecnologia para 
que ela seja excelente.

1. Gartner, Improve Employee Experience to Drive 
Improvements in Customer Experience, Gene Phifer,  
26 de novembro de 2019

https://www.zendesk.com.br/blog/zendesks-benchmark-snapshot-impact-covid-19-cx/
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Experiência do funcionário é a soma total de todos os pontos 
de contato físicos e digitais entre uma empresa e sua força 
de trabalho, que geralmente podem ser classificados como:

O que é a experiência do funcionário?

Em que trabalhamos
Os funcionários têm a oportunidade de fazer um 
trabalho significativo que tenha impacto na empresa?

Com quem trabalhamos
Os funcionários estão trabalhando com líderes e 
equipes inclusivos e dedicados a ajudá-los a crescer?

Como trabalhamos
Conheça a experiência de um funcionário, desde o 
momento em que ele abre o notebook até o momento 
em que o fecha no fim do dia. A boa experiência do 
funcionários, assim como a boa experiência do cliente, 
é otimizada, levando em consideração como diferentes 
tecnologias funcionam juntas e a facilidade com que 
os funcionários conseguem encontrar as informações 
necessárias para realizar seu trabalho.

Como somos recompensados
Os funcionários são incentivados a fazer um excelente 
trabalho?
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2. Gartner, Improve Employee Experience to Drive Improvements in 
Customer Experience, Gene Phifer, 26 de novembro de 2019

Melhorar a experiência do funcionário pode ter um 
impacto real nos resultados da sua empresa. Desde 
2009, um portfólio de empresas do “Best Companies 
to Work For” da Fortune ultrapassou o S&P 500 
em 84,2%, de acordo com pesquisa da Glassdoor. 
O mesmo relatório do Gartner, que descobriu que 
os funcionários engajados que se dedicavam a seus 
empregos estavam mais dispostos e capacitados a 
impactar a experiência do cliente, também descobriu 
que o inverso é verdadeiro; que a experiência 
do funcionário pode influenciar negativamente 
o desempenho operacional e a experiência do 
cliente quando os funcionários não se dedicam 
aos seus empregos e à empresa.²

Apesar da experiência “certa” dos funcionários 
ser diferente em cada empresa, existem algumas 
práticas recomendadas universais em torno de “como 
trabalhamos” que podem ajudar qualquer empresa a 
melhorar a experiência dos funcionários, que, por sua 
vez, podem ajudar a melhorar a experiência do cliente.

Como usar a 
tecnologia para 
melhorar a experiência 
de seus funcionários

https://www.glassdoor.com/research/does-company-culture-pay-off-analyzing-stock-performance-of-best-places-to-work-companies/
https://www.glassdoor.com/research/does-company-culture-pay-off-analyzing-stock-performance-of-best-places-to-work-companies/
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Plataformas  
omnichannel

A característica de uma boa experiência 
do cliente é permitir que se conectem 
às empresas da maneira que quiserem. 
O mesmo deve ocorrer com os funcionários. 
Os funcionários devem poder se conectar 
por email, Slack, outros canais de mídia 
social e chat, dentre outros, se tiverem 
alguma pergunta. Isso é especialmente 
verdadeiro quando a maioria da força de 
trabalho é remota e precisa confiar nos canais 
digitais. Facilitar a resposta às perguntas dos 
funcionários permite que eles trabalhem com 
mais eficiência a longo prazo.

Democratize o conhecimento 
institucional

Um grande problema que os funcionários 
enfrentam ao fazer perguntas é saber a quem 
perguntar. “Quem é o especialista em ___?” 
parece ser um conhecimento institucional que 
nunca existe por escrito e está em constante 
mudança. Ajude os funcionários a navegar 
na sua empresa configurando uma central 
de suporte interna ou fluxos de trabalho 
baseados em diretório, para que as perguntas 
sejam direcionadas automaticamente ao 
departamento certo. Assim, os funcionários 
não precisam confiar em quem eles 
conhecem para realizar seus trabalhos 
ou obter respostas.

Personalize a  
comunicação

Os funcionários, assim como os clientes, 
apreciam a comunicação personalizada 
para sua situação única. No entanto, pode 
ser difícil alcançar esse objetivo em larga 
escala. Uma maneira usada pelas empresas 
para obter personalização em larga 
escala foi a implementação de bases de 
conhecimento e centrais de ajuda internas. 
Ao capturar todas as informações da empresa 
(políticas, notícias, processos, conhecimento 
institucional) em um só lugar, as bases de 
conhecimento permitem que os funcionários 
tenham acesso a uma ampla variedade de 
situações e perguntas exclusivas. Uma base 
de conhecimento também permite a uma 
empresa divulgar informações para muitas 
pessoas rapidamente e atualizar as políticas 
da empresa em tempo real. Essa abordagem 
“um para muitos” tem sido útil para empresas 
que precisam fazer a transição rápida de 
grande parte da sua força de trabalho para 
novas atribuições ou maneiras de trabalhar.

Automatize para maior 
eficiência

Tornar os processos internos o mais eficientes 
e produtivos possível ajuda as pessoas 
a realizarem seus trabalhos. Tecnologias 
como automação do fluxo de trabalho, 
autoatendimento e IA podem ajudar a tornar 
a experiência do funcionário mais eficiente, 
o que, por sua vez, libera mais tempo para 
que os funcionários se concentrem em 
outros aspectos do trabalho, incluindo a 
experiência do cliente. A automação do fluxo 
de trabalho pode agilizar tarefas rotineiras, 
como provisionamento de novos contratados 
ou encaminhamento de perguntas 
para o departamento certo, enquanto o 
autoatendimento permite que os funcionários 
se ajudem em determinados tópicos em seu 
próprio ritmo. A IA, quando trabalha lado a 
lado com uma base de conhecimento ou 
central de suporte interna, pode automatizar 
respostas a perguntas rotineiras e até mesmo 
concluir tarefas rotineiras sem intervenção 
humana.



A pandemia de Covid-19 transformou 
a necessidade de uma excelente 
experiência dos funcionários de uma 
ferramenta “boa” para “necessária”, 
à medida que as empresas mudam 
rapidamente a maneira como 
fazem negócios. Os funcionários, 
especialmente os da linha de frente, 
têm a tarefa de se adaptar rapidamente 
à colaboração 100% remota, além de 
fornecer um serviço eficiente e empático 
aos clientes que podem estar ansiosos 
ou chateados. Muitos se voltaram para 
a solução de central de suporte interna 
da Zendesk, que pode ser rapidamente 
adaptada para otimizar solicitações e 
fluxos de trabalho internos para facilitar 
a colaboração.

Central de suporte interna 
da Zendesk para uma 
melhor experiência do 
funcionário A Tesco, gigante britânica de 

supermercados, implementou a Zendesk 
inicialmente porque procurava um 
software “ágil, flexível e simples”. Agora, 
ela conta com a solução de central de 
suporte interna da Zendesk para dar 
suporte a solicitações de uma força de 
trabalho de 460.000 funcionários em 
nove países.

O Estado do Tennessee implementou 
a solução de central de suporte interna 
da Zendesk para capturar inestimável 
conhecimento institucional, o que 
reduziu o tempo médio de integração 
dos funcionários de seis meses para 
seis semanas.

https://www.zendesk.com.br/customer/tesco/
https://www.zendesk.com.br/customer/state-tennessee/
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As empresas adotaram a solução de central 
de suporte interna da Zendesk porque:

É fácil de configurar

Especialmente agora, as empresas podem precisar configurar uma 
solução interna rapidamente. A Zendesk ajudou recentemente 
as empresas a apresentar soluções em menos de dois dias, 
reduzindo o prazo de retorno.

É intuitiva e fácil de usar

Uma interface intuitiva significa que as equipes começam a ver os 
benefícios imediatamente após a implementação. As empresas 
também se beneficiam da alta adoção, levando a mais eficiência 
ao longo do tempo e mais dados sobre a experiência dos 
funcionários que as empresas podem usar para identificar 
outras áreas de melhoria.

Possui baixo custo total de propriedade

Ao focar na experiência do usuário e tornar as soluções o mais 
intuitivas e fáceis de usar possível, a solução Zendesk elimina a 
necessidade de contratar um exército de administradores apenas 
para gerenciar uma central de suporte interna. Enquanto isso, um 
mercado de aplicativos robusto garante que você possa continuar 
trabalhando com sistemas existentes em vez de migrar para 
plataformas proprietárias.
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Os funcionários já passaram 
por muita coisa e continuarão 
passando por muita coisa, pois 
todos estão se ajustando a novas 
maneiras de fazer negócios.

Os funcionários também são clientes. 
A central de suporte interna da Zendesk 
facilita o cuidado adequado dos funcionários 
que são, na prática, os primeiros clientes da 
sua empresa. Criar a base para uma ótima 
experiência dos funcionários ajuda a garantir 
que sua empresa também ofereça uma ótima 
experiência ao cliente.

Saiba mais sobre a solução de central 
de suporte interna da Zendesk.

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

