
Como gerenciar 
sua equipe de helpdesk



Introdução
Quanto tempo dura um atendimento na sua empresa? Qual dos seus 
agentes está performando melhor? Qual tipo de demanda cada um resolve 
mais rapidamente? Alguém está sobrecarregado na sua equipe?

Você sabe responder a essas questões?
Quando pensamos em gerenciamento da equipe de atendimento, é importante ter essas 
respostas e o Octadesk pode te ajudar.

Gerenciar envolve, pelo menos, duas frentes:

• Monitorar a performance e a produtividade da equipe
• Garantir melhores condições de trabalho, otimizando a 
comunicação entre o time e a eficiência do trabalho realizado

Ou seja, gerenciar não se limita ao processo de controle da performance de um time 
(embora isso também faça parte da função), mas é também oferecer alternativas para 
melhorar esse desempenho. 

Planejar, analisar dados, tomar decisões estratégicas, delegar e acompanhar tarefas, 
liderar pessoas, monitorar resultados, promover o desenvolvimento das competências 
profissionais dos colaboradores... Todas essas atividades fazem parte (ou, pelo menos, 
deveriam fazer) do dia-a-dia de quem está à frente de um time de atendimento. 
Sabemos que não é uma função fácil, mas, com organização, é possível gerenciar um 
time sem tanta dor de cabeça.

Nesse sentido, um sistema de helpdesk entra como um poderoso aliado para você atacar 
essas duas frentes e gerenciar um time com mais eficiência. 

Ao longo do nosso material, vamos te mostrar como esse tipo de sistema te ajuda a:

• Medir a produtividade do time (com relatórios personalizados 
destinados a esse fim)
• Otimizar essa produtividade (com funcionalidades especificas para 
diferentes cenários)

Vamos ver como um sistema de helpdesk pode te ajudar?
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Como usar relatórios para entender e 
gerenciar sua equipe
Usar um helpdesk para atendimento significa  você ter registrado o tempo 
de cada atendimento, o agente responsável por cada solicitação, a categoria 
e o assunto do ticket. 

O Octadesk permite uma combinação muito rica de variáveis para 
gerar seu relatório personalizado, de modo que é você quem escolhe 
quais dados aparecerão em cada report.  

Esse recurso é importante não só para os atendentes realizarem o autogerenciamento, 
mas para o gestor entender como está a produtividade da equipe e a qualidade do 
atendimento oferecido. 

 

Baseando-se em dados concretos, é possível  orientar sua equipe, descobrir gargalos e 
oportunidades de melhoria, corrigindo falhas no processo e elaborando estratégias ou 
planos de contingência.  

Mas, o que é possível medir e quais insights você pode ter ao recorrer a um relatório 
como esse? 

O que um relatório pode fazer pelo seu 
negócio?
As informações medidas e armazenadas pelo sistema e geradas em relatório 
podem responder a algumas dúvidas comuns aos gestores, como qual 
agente performa melhor, qual a especialidadede de cada atendente, 
quantos tickets a equipe resolve, entre outros.  

Primeiro de tudo é entender que os relatórios fornecem dados 
concretos para que você consiga formular hipóteses mais assertivas a 
respeito do que está acontecendo com o seu negócio.

Avalie Grátis

https://content.octadesk.com/lp-guia-pratico-identificar-gargalos
https://content.octadesk.com/lp-guia-pratico-identificar-gargalos
https://content.octadesk.com/lp-teste-gratis-octadesk


Para que você entenda como um Octadesk te ajuda a gerenciar sua equipe, vamos listar 
algumas métricas que esse sistema é capaz de monitorar, bem como qual tipo de insight 
você pode ter sobre elas para gerenciar sua equipe. 

Alguns dados que os relatórios oferecem são:  

• O tempo médio de atendimento (geral e por atendente)
• As categorias de ticket que demandam mais mão de obra
• O tempo médio de primeira resposta
• A quantidade de tickets não resolvidos/mês
• O índice de fechamento de ticket
• Taxa de abertura X fechamento de tickets
• Quantas solicitações cada um dos agentes resolve
• O nível de satisfação do cliente após cada atendimento
(pesquisa CSAT)

Mas, o que você consegue descobrir com tudo isso e o que fazer com esses dados?

Bom, como os relatórios são personalizados e os dados contidos vão variar de empresa 
para empresa, os insights que você pode tirar são infinitos, mas podemos dar algumas 
possibilidades.

Sabendo, por exemplo, quanto em média cada atendente gasta por atendimento e 
quantas solicitações cada um está resolvendo, é possível compararar as performances e 
analisar a eficiência dos seus agentes.

Também é possível entender se há algum atendente sobrecarregado 
enquanto outro tem mais tempo ocioso. Com isso, você consegue 
redimensionar o trabalho de cada um deles de maneira equilibrada, 
distribuindo de forma mais homogênea os atendimentos.

Agora, sabendo o nível de satisfação do cliente a cada atendimento, é possível entender 
qual dos atendentes tem uma performace mais eficiente e qual deles se sai melhor em 
determinado tipo de assunto tratado nas solicitações. Isso facilita na hora de delegar 
tarefas e dividir os agentes de acordo com suas especialidades, afinal, por meio dos 
relatórios, você já sabe o que cada um é mais capaz de resolver. 
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Aliás, nosso helpdesk permite notificar os agentes quando o prazo para finalizar o 
atendimento está se aproximando. Isso evita surpresas e permite que o agente se 
organize para solucionar todas as demandas sob sua responsabilidade. 

Como falamos, você escolhe quais indicadores estarão presentes nos 
relatórios de acordo com os seus objetivos. 

O próximo passo é estabelecer metas para sua equipe e continuar monitorando as 
métricas com os relatórios do sistema para identificar novas oportunidades de melhoria 
e medir o progresso do seu time de atendimento. 

Vantagens do Octadesk para gerenciar a 
equipe de atendimento 
Agora que você já sabe tudo o que pode ser medido por meio do Octadesk, vamos te 
mostrar as facilidades que o sistema tem para te ajudar no gerenciamento da sua equipe 
de atendimento e que irão impactar diretamente nos resultados colhidos pelos relatórios 
de produtividade. 

Gerenciamento de tickets (priorização, categorização e centralização) 

Categorização
Nosso helpdesk permite que você categorize, priorize e atribua 
responsáveis pelos tickets de acordo com as necessidades do seu 
negócio.

A categorização de tickets é um dos elementos mais importantes na hora de delegar as 
tarefas para os membros do time e atribuir responsáveis por cada tipo de demanda. Ela 
consiste em separar as solicitações por assunto tratado. 
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Pense que, com os dados extraídos nos relatórios, você conseguirá saber onde cada 
agente atua melhor, ou seja, qual assunto cada um mais domina. Com isso, otimiza ainda 
mais o seu atendimento, afinal, quando um agente é especialista no assunto tratado em 
determinado ticket, ele consegue resolver a solicitação muito mais rapidamente que 
outro menos preparado para a mesma tarefa. 

Estabelecer categorias é a melhor forma de segmentar sua fila de atendimento, 
ganhando em organização, já que os times sabem exatamente pelo que são 
responsáveis. Além disso, ao categorizar os tickets, é possível saber quais áreas do seu 
negócio estão gerando um maior número de solicitações, dado que deve aparecer nos 
relatórios produzidos pelo sistema. Assim, é possível descobrir gargalos e oportunidades 
de melhoria para otimizar seus processos.

Centralização e priorização
Outras duas vantagens do Octadesk são a centralização e a priorização 
dos tickets. 

Como o sistema centraliza todos os tickets em um único lugar, você tem acesso a todas 
as solicitações dos seus clientes, independentemente do canal pelo qual eles fizeram o 
contato. Isso facilita na hora de categorizar e priorizar as solicitações.

Além disso, a centralização evita erros, duplicação de informação e retrabalho, afinal, os 
agentes não precisam caçar quais os assuntos mais tratados em um ou outro canal, 
conseguindo ter uma visão mais completa a respeito da solicitação dos clientes.

A priorização, por sua vez, garante que as demandas mais urgentes sejam resolvidas 
primeiro. Algumas categorias de ticket podem ter prioridade em relação a outras, assim, 
uma vez que uma solicitação é orientada para alguma categoria específica, os agentes já 
sabem qual é a prioridade do ticket, sabendo exatamente o que deve ser feito.

Gatilhos, automação e fluxo de trabalho
Os gatilhos e automações oferecidos pelo helpdesk liberam tempo da 
equipe para resolver as solicitações mais importantes de forma mais 
rápida, garantindo agilidade no atendimento e uma melhora significativa 
na produtividade do time. 
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O Octadesk mantenha os agentes (e clientes) informados sobre o status do ticket em 
tempo real, independentemente de eles estarem ou não logados no sistema.

Assim, havendo qualquer nova interação na solicitação, os participantes 
podem ser notificados por e-mail. Esse recurso oferece segurança ao 
cliente sobre o andamento da sua solicitação e aos agentes a chance de 
manterem-se atualizados, mesmo quando estiverem realizando outras 
atividades.

O gestor tem a opção de criar diversos tipos de notificações automáticas, sendo que 
seus tipos são geralmente definidos de acordo com o modelo de negócio e a cultura de 
cada empresa. Também é possível personalizar a mensagem para as pessoas envolvidas e 
quais serão as informações do ticket.

Aqui, cabe uma observação. Oriente seu time a sempre colocar o maior número possível 
de informações relevantes dentro de um ticket. Isso facilita o trabalho da equipe e 
economiza tempo. Quanto mais detalhado for o ticket, menos esforço deverá ser 
empregado para entender o cenário e resolver a solicitação.  

Voltando às facilidades do sistema...os gatilhos são baseados em uma sequência de 
características de um ticket e disparados assim que ele for salvo. 

Por exemplo:  Por meio deles você pode enviar uma notificação para o cliente via e-mail 
informando que a solicitação foi recebida e será respondida em breve. Também é 
possível, por exemplo, avisar quando ela for resolvida, colocando-se à disposição para 
solicitações futuras. 

Os gatilhos considerados básicos são:

• Notificar o Responsável, o Solicitante e Cópias sobre a abertura do ticket.
• Notificar o Responsável, Solicitante e Cópias quando houver uma resposta pública.
• Notificar o Responsável quando houver uma Anotação Interna.
• Notificar o Responsável, o Solicitante e Cópias sobre pendências.
• Notificar o Responsável, o Solicitante e Cópias sobre a resolução de um ticket.
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Por meio delas, você pode, por exemplo, enviar uma notificação para todos os 
responsáveis que determinado ticket está para vencer seu prazo de atendimento. Pode 
também alterar o nível de prioridade de uma determinada categoria de assunto. Você 
decide como fará o sistema trabalhar para você.

Por exemplo: O helpdesk pode disparar uma notificação para os 
responsáveis que tenham tickets a vencer em 24h. Essa automação 
buscará todos os tickets com esse padrão de hora em hora. Sempre que 
houver uma solicitação com essa característica, o responsável será 
notificado por e-mail.

As automações e gatilhos executam ações em seus tickets de acordo com as 
configurações realizadas pelo sistema de helpdesk e minimizam os erros humanos, 
garantindo o fluxo de trabalho.

Autoatendimento
O autoatendimento é facilitado pelo Octadesk por conta da base de 
conhecimento, que armazena as respostas para as dúvidas mais frequentes 
dos clientes. 

Assim, antes de abrir um ticket, o cliente verifica se consegue resolver seu problema só 
com as informações dessa base. Se sim, ele não abre o ticket e, consequentemente, alivia 
o trabalho da equipe de atendimento. Caso a dúvida ainda permaneça, só então ele 
contata a empresa. 

Além de economizar o tempo do time e reduzir a fila de atendimento, 
essa possibilidade oferecida pelo sistema empodera e educa os clientes, 
que não precisam abrir um ticket a cada mínima dúvida que surgir. 

Já as automações, como os gatilhos, também são baseadas em uma sequência de 
condições, mas em tickets já criados. Elas são programadas para funcionarem fazendo
uma varredura na base dos tickets de tempos em tempos.
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Chegamos ao fim do nosso material sobre como gerenciar 
sua equipe de atendimento com um sistema helpdesk.

 Esperamos que você tenha aproveitado e consiga aplicar 
essas informações no dia-a-dia da sua empresa, gerenciando 

seu time de forma mais eficiência e sem grandes dores de 
cabeça.

Agora, que tal testar nossa solução na prática e ver como ela 
pode te ajudar na gestão da sua equipe? 

Depois, conte para nós a sua experiência. Até a próxima!
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