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Introdução
Nada faz você se sentir tão independente quanto resolver um problema 

sozinho. Quando se trata de suporte ao cliente, 73% dos consumidores 

querem resolver problemas com produtos ou serviços sem ajuda externa e 

90% dos consumidores esperam que uma marca ou organização ofereça um 

portal de suporte ao cliente com autoatendimento. 

O suporte por autoatendimento fornece ao cliente informações 24 horas 

por dia, eliminando a espera por uma resposta. É um dos canais de menor 

custo para fornecer atendimento ao cliente de alto nível e aumentar a taxa 

de resolução de problemas. Contudo, o sucesso do autoatendimento online 

depende da qualidade, quantidade e acessibilidade do conteúdo existente 

na base de conhecimento de sua empresa. 

Mas o que é o gerenciamento de conhecimento? Segundo o Gartner, 

gerencia mento de conhecimento é “uma disciplina que enfatiza a abordagem 

integrada para gerenciar os ativos de conhecimento de uma empresa, 

que são as informações disponíveis sobre suas práticas recomendadas, 

processos críticos de negócios e ambiente operacional”.

Para fornecer um autoatendimento útil, as empresas precisam criar uma base 

de conhecimento que tenha conteúdo relevante e responda às principais 

perguntas dos clientes.

O desafio é saber qual tipo de conteúdo abastecerá sua base de conheci

mento e como melhorar continuamente os recursos de auto atendimento 

de sua organização. É por isso que desenvolvemos o Zendesk Guide, uma 

base de conhecimento inteligente para fornecer o melhor auto atendimento 

e capacitar clientes e agentes.  

O Guide é a única solução de base de conhecimento que funciona nativa

mente com o Zendesk Support para ajudar a transformar tickets resolvidos 

em conteúdo útil, fornecer experiências de autoatendimento otimizadas e 

dar independência aos agentes para oferecer um suporte rápido e preciso. 

Por ser uma evolução da Central de Ajuda, o Guide tem recursos novos e 

avançados de captura do conhecimento dos agentes, além de fornecimento 

de conteúdo cada vez mais relevante para autoatendimento com o Answer 

Bot, ferramenta baseada em inteligência artificial.

Esse eBook não só apresenta você ao Guide, como também detalha as 

principais dicas para fornecer uma experiência tranquila e fácil ao cliente por 

meio da ajuda contextual e de um suporte mais rápido e inteligente.

Esses são os três objetivos em que você deve se concentrar ao começar a 

jornada rumo ao autoatendimento.

http://www.parature.com/13-customer-service-statistics/
https://appamondo.com/blog/2017/customer-self-management-the-all-new-brand-differentiator
http://www.zendesk.com.br/guide
http://www.zendesk.com.br/support/
http://www.zendesk.com.br/answer-bot
http://www.zendesk.com.br/answer-bot


Uma base de conhecimento é mais do que apenas um banco 
de dados ou conjunto de informações: é uma biblioteca online 
de autoatendimento que serve de recurso tanto para clientes 
quanto para agentes. Embora seja fácil encher uma base 
de conhecimento de conteúdo, não é tão fácil preenchêla 
com informações de qualidade e de fácil acesso. Contudo, 
se o conteúdo da base de conhecimento for gerenciado 
adequadamente, você poderá responder a perguntas 
repetitivas e liberar o tempo dos agentes para questões mais 
complexas.

Objetivo 1:

Criar uma base  
de conheci mento  
de qualidade
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Base de conhecimento interna 

Se você tem uma wiki interna ou guarda muitas informações valiosas em 

outras fontes, pense em usar a documentação interna já existente para 

alimentar o conteúdo de autoatendimento disponível ao público.

Colete informações úteis 

Tickets resolvidos em um contato

Como o tempo do agente é valioso, ficar atolado em perguntas simples pode 

prejudicar a capacidade de resolver problemas mais complexos. Embora 

seja fácil ver a alta taxa de resolução como sinal de eficiência, se seus 

agentes conseguem resolver alguns tickets com uma resposta, geralmente 

há uma oportunidade de fornecer essa mesma resposta de maneira mais 

imediata por autoatendimento, como uma página de perguntas frequentes 

(FAQs). Tickets resolvidos com apenas uma resposta podem ajudar a 

entender as solicitações de suporte mais comuns e indicar o conteúdo que 

sua organização deveria fornecer no autoatendimento. Para encontrar a 

porcentagem de tickets desse tipo, use a aba padrão Efficiency no painel 

View Only do Insights, no Zendesk Support. A porcentagem de tickets 

resolvidos em um contato, mostrada no canto superior esquerdo, é útil para 

avaliar quanto tempo os agentes passam em tickets que exigem pouco 

esforço e poderiam ser transformados em artigos de autoatendimento.

Respostas automatizadas 

As dez principais macros de sua equipe de suporte são outra fonte 

de conteúdo útil que pode ser usada para criar artigos concisos de 

auto atendimento em sua Central de Ajuda. As macros são respostas 

automatizadas que permitem responder rapidamente a solicitações comuns 

com uma resposta padrão.
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Crie um fluxo de conteúdo claro  
Os clientes querem respostas simples e diretas para suas perguntas. 

Para criar conteúdo útil e claro de autoatendimento: 

• Seja breve e conciso.

• Use linguagem simples, evitando jargões.

• Use vídeos e imagens sempre que possível. 

Aumente a visibilidade da base de conhecimento
Ter um bom conteúdo na base de conhecimento não significa nada se os 

clientes não conseguirem navegar pela Central de Ajuda. Relatórios do 

Gartner afirmam que melhorar o fornecimento de conhecimento contextual a 

um funcionário ou cliente reduz o tempo de reposta por parte do fornecedor 

entre 20 e 80 por cento. Siga as dicas a seguir para aumentar a visibilidade 

do conteúdo. 

Use rótulos nos artigos

Com o Guide, você poderá rotular artigos relevantes usando palavraschave 

para facilitar o acesso às informações. O Guide também está preparado 

para otimização do mecanismo de pesquisa (SEO). Mecanismos como o 

Google sugerirão sua base de conhecimento para os clientes quando eles 

pesquisarem por um determinado conteúdo. 

Ofereça ajuda contextual

• Use a Ajuda contextual em seu Web Widget e forneça conteúdo 

relevante. Com ela, os clientes não precisam sair do site para buscar 

ajuda. Com a Ajuda contextual, o principal conteúdo relacionado a 

uma determinada página da web será exibido instantaneamente, sem 

que o cliente precise mover um dedo sequer. 

• Se você tiver um aplicativo para dispositivos móveis, poderá usar 

o SDK para dispositivos móveis. Ele também evita que os clientes 

precisem sair do aplicativo para obter ajuda.  

Você pode começar aqui. 

Permita que os clientes descubram seu conteúdo de autoatendimento

Os clientes geralmente entram em contato por não conhecerem a Central 

de Ajuda da organização ou por desejarem uma solução rápida sem ter 

que pesquisar. Um encaminhamento sutil para sua Central de Ajuda poderá 

ajudar os clientes a encontrar a solução com mais facilidade. O Answer Bot 

do Guide sugere instantaneamente artigos relevantes de autoatendimento 

com base na consulta feita pelo cliente. Assim, o cliente pode fechar sua 

solicitação caso o conteúdo sugerido resolva o problema. Se o Answer Bot 

não resolver o problema, o cliente poderá fornecer feedback enquanto 

é transferido para um agente que vai ajudálo. O Answer Bot do Guide 

resolve consultas repetitivas e apresenta aos clientes os recursos de 

autoatendimento oferecidos por sua empresa. 

http://www.gartner.com/doc/2677716/knowledge-management-transform-crm-customer
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/219796887-About-Contextual-Help-for-the-Web-Widget
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203908456-Using-Web-Widget-to-embed-customer-service-in-your-website
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204256073-Using-the-Mobile-SDK-to-embed-customer-service-in-your-app
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204256073-Using-the-Mobile-SDK-to-embed-customer-service-in-your-app
http://www.zendesk.com.br/answer-bot


Ter uma base de conhecimento exclusiva para agentes pode 
melhorar a eficiência deles, permitindo que eles forneçam 
atendimento mais preciso e consistente e aumentando a taxa 
de resolução. Ter acesso instantâneo a informações valiosas, 
como as etapas para resolução de problemas, é crucial para 
fornecer suporte rápido e inteligente. Contudo, aproveitar esse 
conhecimento inexplorado dos agentes pode ser difícil. Por isso, 
é importante centralizar o conhecimento interno de sua equipe 
de suporte.

Objetivo 2:

Melhorar  
a eficiência
do agente 
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Crie, compartilhe e pesquise o conhecimento dos 
agentes
Embora os agentes sejam uma fonte de informações valiosas, o conheci

mento deles geralmente não está documentado. Pode ser difícil encontrar 

tempo para documentar e compartilhar conhecimentos com a equipe, 

especialmente se o processo exige que os agentes usem um fluxo de 

trabalho diferente e desconhecido. Reservar tempo para criar conhecimento 

útil geralmente exige que os agentes saiam do fluxo de trabalho diário, algo 

que nem todas as organizações podem se dar ao luxo de fazer. 

O aplicativo Captura de conhecimento do Guide permite que os agentes 

criem conteúdo a partir de um conjunto de modelos assim que o ticket 

for resolvido,  além de permitir que eles enviem feedback quando um 

artigo estiver desatualizado. Com as ferramentas certas, sua equipe de 

suporte poderá consultar respostas de qualidade com rapidez e sem 

esforço, facilitando a melhora contínua de sua base de conhecimento e 

o fornecimento de experiências de suporte eficientes e consistentes.

Crie uma base de conhecimento exclusiva para agentes
Criar uma base de conhecimento exclusiva para agentes permite que eles 

encontrem respostas precisas com rapidez. O Guide dá independência 

aos agentes para contribuir e compartilhar conhecimentos diretamente da 

interface do agente à medida que os tickets são resolvidos. Todo conteúdo 

criado por eles poderá ser publicado na base de conhecimento central 

exclusiva para agentes ou na Central de Ajuda voltada para o cliente. Assim, 

os novos agentes poderão usar a base de conhecimento exclusiva para 

agentes com mais eficiência e eficácia. De acordo com a KCS Academy, 

a otimização de recursos pode aumentar a satisfação dos funcionários 

entre 20 e 40 por cento. Tendo acesso ao conhecimento coletivo, os 

novos agentes não precisarão depender dos colegas mais experientes 

para encontrar respostas confiáveis, podendo usar esse recurso central e 

pesquisar respostas por conta própria, tanto para responder uma pergunta 

interna quanto de um cliente.

http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004339507
http://www.thekcsacademy.net/kcs/


Otimizar e melhorar continuamente o conteúdo de autoatendi
mento fornecido por sua organização precisa ser um hábito 
e fazer parte da mentalidade da empresa. Se você tiver uma 
Central de Ajuda ativa, essa seção vai ajudálo a fortalecer seus 
recursos de autoatendimento.

Objetivo 3:

Otimizar os  
recursos de auto
atendimento



9Introdução ao Zendesk Guide

Evolua sua base de conhecimento
É fácil melhorar os recursos de autoatendimento de sua organização quando 

se tem as ferramentas certas. O aplicativo Pathfinder ajuda a entender a 

jornada de autoatendimento de seus clientes, informando as empresas se 

os clientes visitaram um artigo da Central de Ajuda ou fórum da comunidade 

antes e depois de enviarem um ticket. É um aplicativo útil para os agentes 

descobrirem quais foram as etapas percorridas pelos clientes antes de 

entrarem em contato para obter suporte e saberem se determinados artigos 

são eficazes ou não. Assim, os agentes podem indicar os artigos que 

precisam ser atualizados por meio do aplicativo Captura de conhecimento. 

 

O aplicativo Captura de conhecimento é fundamental para criar e evoluir 

o conteúdo de sua base de conhecimento, pois permite que os agentes 

criem conteúdo dinamicamente e sinalizem o que precisa ser aperfeiçoado. 

O aplicativo cria um ticket para cada conteúdo desatualizado. Criar uma 

visualização que englobe o conteúdo sinalizado para todos os tickets no 

Zendesk Support facilita a organização e a atualização dos artigos.

https://www.zendesk.com.br/apps/pathfinder/
http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004339507
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Analise seu desempenho: mergulhe nos relatórios
Os relatórios são fundamentais para avaliar a eficácia do seu conteúdo 

para autoatendimento. Três painéis do Insights dentro do Zendesk Support 

oferecem uma série de informações sobre a eficácia de seu conteúdo para 

autoatendimento. Ao navegar até o ícone do gráfico de barras no lado 

esquerdo de sua conta, você chega à seção Relatórios, com as abas dos 

painéis Base de conhecimento, Comunidade e Pesquisa situadas no alto da 

tela. Como no painel Visão geral onde você começa a navegação, um filtro 

de data permite pesquisar até três meses anteriores.

Painel Base de conhecimento

A seção Base de conhecimento mostra estatísticas vitais, como número 

de artigos publicados, total de visualizações, média de votos, assinaturas 

feitas por visitantes em artigos e comentários publicados em artigos. Você 

pode alternar entre esses gráficos e definir um intervalo de datas, filtrar por 

marca ou até isolar um canal específico da visualização padrão de todas as 

estatísticas da Central de Ajuda, SDK para dispositivos móveis e Web Widget.



11Introdução ao Zendesk Guide

Painel Comunidade

Uma comunidade é uma excelente forma de capacitar seus clientes, 

fazendo com que eles colaborem entre si e com você. Ela oferece 

também um espaço para fazer perguntas e fornecer feedback, ajudando 

os clientes a resolverem os problemas sozinhos. O painel Comunidade 

fornece estatísticas relacionadas a sua comunidade: número de perguntas 

foram publicadas, total de visualizações, votos, número de conversas com 

seguidores e número de respostas publicadas.

O ideal é que você identifique as tendências consistentes ou crescentes no 

tráfego. Contudo, se você encontrar alguma diminuição significativa, poderá 

investigar como os clientes navegam em sua comunidade. Recomendamos 

usar o Google Analytics em todos os seus sites, incluindo a Central de Ajuda 

ou Comunidade no Guide, para ver os caminhos seguidos pelos usuários 

e observar tendências na sua base de usuários. Basta colocar sua ID de 

acompanhamento nas Configurações gerais do Guide e você verá um fluxo 

de Eventos de como seus usuários navegam entre páginas ou artigos em sua 

conta do Google Analytics.

http://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/205402318-Enabling-Google-Analytics-for-your-Help-Center
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Painel Pesquisa

Às vezes, os clientes não conseguem encontrar as respostas que já estão em 

sua Central de Ajuda. No Guide, a aba Pesquisa fornece informações valiosas 

ao avaliar as cadeias de pesquisa que foram digitadas. Entender como seus 

clientes fazem perguntas permite que você fale a língua deles e rotule seu 

conteúdo com mais precisão.

Procure as pesquisas que não deram resultado ou cliques: elas indicam 

quando usuários não conseguem encontrar resultados que valham a pena 

clicar e as pesquisas que resultaram em um alto volume de tickets recebidos. 

Será que é possível melhorar seu conteúdo? Esse painel foi criado para 

ajudar você a descobrir que tipo de conteúdo seus clientes estão procurando 

e avaliar a eficácia do que você já tem.



Ter uma base de conhecimento com opções de autoatendi
mento contextual pode ajudar a escalonar o suporte de sua 
organização por meio do aumento na taxa de resolução, da 
diminuição de custos de suporte e do atendimento 24 horas 
por dia, 7 dias por semana. O autoatendimento não só dá 
independência a seus clientes para resolver problemas, como 
libera o tempo do agente para se concentrar em problemas 
mais complexos.

Comece a usar o Zendesk Guide agora clicando aqui.

Conclusão

http://www.zendesk.com.br/guide

