Do caos ao case!
Zukerman transforma perda de chamadas
e reclamações em elogios e arremata cada
vez mais contratos.

A Zukerman Leilões
A Zukerman é uma empresa com mais de 30 anos de atuação
e reconhecida nacionalmente como referência em leilões online
e presenciais.
A empresa negocia imóveis residenciais, comerciais e rurais das maiores
instituições financeiras do Brasil em seus leilões por valores que chegam a
ser até 60% menores que os valores de mercado, alcançando também o
primeiro lugar no ranking de vendas das principais instituições financeiras do país.
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PROB LEMA :

Demanda x Capacidade
Com o crescimento da Zukerman e a popularização dos leilões
online a demanda no SAC vinha crescendo constantemente.
Mas a empresa contava com uma estrutura inadequada para o
relacionamento com cliente: sistemas de informações legados
e apenas telefonia administrativa (PABX).
E como as particularidades do negócio exigiam várias ações
manuais o atendimento era complexo, não escalava.
A única saída era aumentar a equipe.
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VOANDO ALTO,

Mas no escuro.

Em 2017 os leilões online representam 95% das vendas na
Zukerman e a equipe cresce 50% para atender à nova demanda.
Mas surge mais um desafio: o padrão do atendimento muda
e passa a ter picos de contatos de curta duração com pessoas
querendo participar dos leilões de última hora.
Enquanto isso a gestão estava sem visão. Tempo médio de
espera, tempo médio de atendimento, clientes não atendidos,
satisfação do cliente…
Não era possível mensurar nada, não haviam métricas.
Toda a estrutura de atendimento era uma caixa-preta.

2018

“Vocês não querem
ganhar dinheiro!”
No início de 2018 a equipe aumentou 40%, mas contratar não
era a resposta para os altos picos de curta duração e o SAC
passou a usar pessoas de outras áreas.
Mesmo assim as reclamações explodiram.
Sem suprir a demanda de clientes em contato para tirar dúvidas
sobre leilões, cadastro, participação e pagamento dos arremates,
o volume de participantes dos leilões e os resultados da empresa
eram prejudicados.
Com o caos no SAC era preciso uma transformação que
colocasse o atendimento no trilho certo. Uma transformação
digital!
A empresa foi ao mercado.

Da “solução” à frustração
Contrataram uma plataforma que prometia ser a "Solução omnichannel para otimizar o atendimento
e melhorar o relacionamento com os clientes."
Depois de muito esforço e um longo período de implantação, a Zukerman passou a ter uma visão
muito básica da operação e algum controle do fluxo de atendimento e dos agentes.

IMPLANTAÇÃO:

EXPERIÊNCIA:

ONBOARDING:

4 meses

Ruim

Complexo

2 meses desenvolvimento
e cofigurações

Muitas telas

Configurações complexas
para novos agentes

2 meses ajustes e
treinamentos

Muitas ações manuais

Sistema lento e com quedas

Treinamento demorado com
muito tempo gasto em uso
da estrutura

Interface não intuitiva

Mas ao invés de resolver as dores do SAC veio a surpresa: uma plataforma com recursos limitados,
falhas técnicas e suporte ineficiente.
Tudo era complexo, havia quedas, lentidão, dificuldades para realizar o atendimento.
Além dos clientes, agora a equipe também estava insatisfeita.
O que parecia o fundo do poço acabou ficando pior.

Operação ao longo do dia:
30 min

30

TME
TMA

25
20

20 min

15

15 min

Contatos Perdidos

20%

Não conseguia trabalhar, suporte
deficitário, estressante, nada resolvido.
A frase “não tá funcionando” era a que
a gente sempre ouvia internamente.
Paloma Nunes
Coordenadora de Atendimento

2019

Da frustração ao resultado!
No começo de 2019, mesmo desacreditada, a Zukerman buscou uma nova estrutura para seu atendimento.
Conheceu e contratou o Zendesk e Atende Simples integrados, elaborando um projeto completo, focando
nos pontos críticos da operação e reformulando toda a estrutura e processos do SAC.

IMPLANTAÇÃO:

EXPERIÊNCIA:

ONBOARDING:

1 mês

Excelente

4x mais rápido

3 semanas desenvolvimento
e configurações

Uma única tela

Gestão simples e rápida
de agentes

1 semana de ajustes e
treinamentos

Interface muito intuitiva

Poucas ações manuais

Treinamento focado no
negócio e não na estrutura

Com a URA inteligente resolvendo os casos simples que consumiam muito tempo sem necessidade,
os atendentes passaram a responder apenas os casos complexos.
As automações e gatilhos agilizaram atividades como criação de ticket, classificações de atendimentos,
identificação de clientes, retorno automático de ligações, etc.
A gestão evoluiu com relatórios completos, em tempo real, agilidade e flexibilidade para alterar fluxos de
atendimentos e atendentes, além de se tornar pró ativa ao receber notificações em tempo real e agir
imediatamente, sem depender da reclamação dos clientes.

2020
Antes

Zendesk

TME

TMA
20 min

15 min

38s

3min 34s
Contatos Perdidos

Taxa de Atendimento

Sem Visibilidade

96%
90%
75%

Demandas resolvidas
no primeiro contato

40%
26%

Retenção na URA

20%

0%

Satisfação do Cliente

0%
Plataforma
Anterior

Passado

4.75 /5

Zendesk

O volume triplica. O time, não.
Com a tecnologia adotada, o time absorveu o
crescimento exponencial do volume de ligações.
Crescimento da operação
Pessoas no atendimento
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2019

2020

“Conseguimos criar um atendimento tão efetivo que com a
mesma equipe estamos atendendo todos os contatos de
uma demanda 28% maior e taxa de satisfação excelente.”
Rafaela Yamashita,
Gerente de Marketing da Zukerman

Batendo o martelo.
“Vendido!”
O termo mais famoso do mercado de leilões é cada vez
mais frequente nos leilões online e presenciais da Zukerman.
A empresa foi do caos de uma operação esforçada, mas
sufocada, ao case com um atendimento de alta performance.
O problema não era a transformação digital, mas sim
ter os parceiros certos para essa transformação.

Atende
Simples
Acesse nosso site!
www.atendesimples.com

Redes Sociais
@atendesimples

