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Mensagem do nosso CEO
A Zendesk sempre se preocupou em remover
barreiras entre as pessoas. Nossos produtos eliminam
o atrito entre empresas e clientes e tentamos facilitar
isso o máximo possível para as pessoas fazerem
negócios conosco.
E essa ideia de serviço e de remover barreiras vai
além do nosso negócio principal de software de
experiência do cliente. Tentamos atuar o máximo
possível nas comunidades em que operamos e ao
redor do mundo. Além de ser a atitude correta, isso
aprimora nossa empresa e nossos produtos.
Estamos vivendo um momento em que o envolvimento
é mais importante do que nunca. Conforme as
pessoas e as organizações se recuperam do impacto
social e econômico da COVID-19, empresas como
a nossa têm uma responsabilidade ainda maior de
ajudar a reconstruir nossas comunidades.

experiência e liderança no local de trabalho.
Queremos que as pessoas de diferentes origens e
perspectivas prosperem e fortaleçam nossa empresa.
Ainda temos muito mais a fazer como empresa.
Por exemplo, estamos firmando novos compromissos
ambientais para equipar nosso escritório global com
energia renovável até 2021 e não deixar nenhuma
pegada de carbono em nossas operações de
hospedagem até 2022.
Nosso primeiro Relatório do Impacto Global oferece
uma breve visão sobre como estamos tentando ser
prestativos em nossas comunidades locais e causar
um impacto positivo no mundo ao redor. Espero que
você se junte a nós nesta jornada.

Estamos comprometidos com essa ideia nas
comunidades locais de dez países onde estão nossos
escritórios. Tudo começa com nossa presença nessas
comunidades. Por meio do voluntariado, nossos
mais de 3.500 funcionários criam maior empatia para
as pessoas que vivem experiências diferentes das
nossas. Isso nos oferece uma perspectiva mais ampla
como empresa e aprimora nosso trabalho.
Nós também ajudamos as organizações diretamente
com doações por meio da Neighbor Foundation
e oferecemos acesso direto aos produtos e ao
conhecimento da Zendesk por meio de nosso
programa Tech for Good. Essas duas organizações
ajudam nossos parceiros locais sem fins lucrativos
a causarem um impacto maior.
Nossas iniciativas de responsabilidade social
também atraem ótimas pessoas para a Zendesk.
Nos concentramos na diversidade, igualdade
e inclusão durante o processo de contratação,
Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk

Mikkel Svane
CEO, Zendesk
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Sobre este
relatório
Sobre a Zendesk
As melhores experiências do cliente são criadas
com a Zendesk. Nossos produtos de engajamento
e atendimento ao cliente são poderosos, flexíveis
e podem ser dimensionados para atender às
necessidades de qualquer empresa. A Zendesk
atende a empresas em vários setores, com mais de
160.000 contas de clientes pagantes e oferecendo
serviço e suporte em mais de 30 idiomas. Saiba mais
em www.zendesk.com.br.
O impacto social é crucial para a cultura e a marca da
Zendesk. Acreditamos que temos a responsabilidade
de usar nossa plataforma para o bem, abordar
problemas sociais complexos com empatia e
tornar os relacionamentos humanos a prioridade
do engajamento. Fazemos isso a fim de manter a
perspectiva, focar em problemas maiores do que
nós e criar uma cultura de trabalho que prioriza o
propósito em relação aos privilégios.
Este Relatório do Impacto Global de 2019 é o
primeiro relatório abrangente ambiental, social e de
governança (ESG). Os dados compartilhados aqui
serão a base de comparação do nosso progresso
nos relatórios futuros. Os dados compartilhados neste
relatório se restringem às operações da empresa
referentes ao exercício fiscal de 2019 (1º de janeiro
de 2019 a 31 de dezembro de 2019, exceto se
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observado de outra forma). A Zendesk adquiriu a
Smooch Technologies Holdings ULC em maio de
2019 e o relatório inclui esses funcionários. Os dados
do relatório podem conter números aproximados
ou arredondados com base nas melhores medidas
disponíveis.
Todos os dados ambientais sobre nossas emissões
de gases de efeito estufa (GEE) foram preparados
pelo Anthesis Group e revisados pelas partes
interessadas internas da Zendesk. Conforme a
Zendesk aperfeiçoa a coleta de dados e os processos
de análise, ajustaremos nosso relatório de GEE para
garantir que as informações fornecidas sejam as mais
precisas possíveis.
Este relatório não foi certificado por terceiros.
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Ele contém declarações prospectivas, incluindo,
entre outras, declarações sobre o desempenho
financeiro futuro da Zendesk, o investimento contínuo
para ampliar o negócio e o progresso em direção
aos objetivos financeiros a longo prazo. Palavras
como “pode”, “deve”, “será”, “acreditar”, “esperar”,
“antecipar”, “direcionar”, “projetar” e frases similares
que denotam expectativa ou intenção futura em
relação a resultados, operações e outros assuntos
financeiros da Zendesk servem para identificar as
declarações prospectivas. Você não deve se basear
nas declarações prospectivas como previsões de
eventos futuros.
O resultado dos eventos descritos nessas declarações
prospectivas está sujeito a riscos conhecidos e
desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem
fazer com que os resultados, o desempenho ou as
conquistas reais da Zendesk sejam diferentes, incluindo
os descritos com mais detalhes nos arquivamentos
atuais e futuros da Zendesk na SEC, incluindo a
Demonstração Anual no Formulário 10-K referente ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a
Demonstração Trimestral no Formulário 10-Q referente
ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020.
As declarações prospectivas representam as crenças
e suposições da gerência da Zendesk a partir da data
de elaboração dessas declarações. A Zendesk não
é obrigada a atualizar as declarações prospectivas
feitas nesta apresentação para refletir os eventos ou
as circunstâncias após a data desta apresentação ou
para refletir novas informações ou a ocorrência de
eventos não antecipados, exceto se exigido por lei.
Este relatório inclui métricas operacionais que
a Zendesk usa para avaliar o negócio, medir o
desempenho, identificar tendências, formular planos
empresariais e tomar decisões estratégicas. Consulte
os arquivamentos da Zendesk na SEC, incluindo a
Demonstração Anual no Formulário 10-K referente ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a
Demonstração Trimestral no Formulário 10-Q referente
ao trimestre encerrado em 31 de março de 2020,
para obter detalhes sobre a definição, o cálculo
e as métricas operacionais.

Alinhamento das metas de
desenvolvimento sustentável
Na Zendesk, acreditamos que é importante contribuir
para o esforço global geral de solucionar muitos dos
maiores desafios do mundo ao alinhar nosso trabalho
com a iniciativa das Metas de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas (SDGs).
Em geral, nossos produtos, serviços e estratégias
de impacto social estão alinhados a 11 metas de
desenvolvimento sustentável no nível pretendido.

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

IGUALDADE
DE GÊNERO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

VIDA NO
ECOSSISTEMA
TERRESTRE

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

PAZ, JUSTIÇA
E INSTITUIÇÕES
FORTES

Esta apresentação usa algumas marcas comerciais e
de serviço para fins de referência. Todas essas marcas
comerciais e de serviço são e permanecem sendo
propriedade de seus respectivos donos.
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Impacto social
O impacto social é um compromisso de toda a
empresa com programas e práticas que promovem
uma conexão autêntica entre as pessoas. É como
vivemos os valores da empresa e trabalhamos para
conquistar nosso objetivo de sermos bons vizinhos em
nossas comunidades. Saiba mais em nossa página de
impacto social.
Zendesk Neighbor
Foundation
Quando fundamos a Zendesk
Neighbor Foundation em 2014
(“Neighbor Foundation”), uma coisa
estava bem clara: queríamos aplicar
uma abordagem prática e hiperlocal
à nossa estratégia de doações.
Cinco anos depois, essa decisão
continua sendo um dos aspectos
que definem a Neighbor Foundation
e uma grande parte do que a torna
exclusiva entre outras fundações.
O financiamento da Neighbor
Foundation está vinculado às nossas
receitas, ou seja, quando a Zendesk
vai bem, nós podemos ajudar ainda
mais nossas comunidades ao redor
do mundo.

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk

“

A empatia nos ajuda a analisar
os problemas complicados e
variados que envolvem a falta
de habitação e a pobreza,
abordando essas questões de
forma humilde. Essa situação
faz com que nossas metas de
igualdade e equidade sejam
urgentes.
Elena Gomez
Diretora Financeira, Zendesk
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Em 2019, a Zendesk Neighbor Foundation distribuiu

90

doações

58

US$ 1.322.000

organizações
sem fins lucrativos

no total

Meta de doações

Conselho Administrativo

100.000

Mikkel Svane
Diretor-Presidente,

Melhorar a vida de 100.000 pessoas anualmente
ao auxiliar organizações sem fins lucrativos das
redondezas por meio de doações e voluntariado

Zendesk

John Geschke

Alcance

Diretor Jurídico e
Chefe de Pessoal, Zendesk

A Neighbor Foundation ajuda cerca de:

VP de Políticas Públicas e
Impacto Social, Zendesk

países no
mundo todo

Consideramos as doações muito
mais do que um item a ser riscado
em uma lista. Para nós, ser prestativo
significa usar as doações para criar
relacionamentos duradouros e
significativos. A maioria das doações
que a Neighbor Foundation distribui
globalmente resulta em pelo menos
um evento em que os voluntários
da Zendesk se reúnem e usam suas
habilidades para ajudar organizações
sem fins lucrativos e a população
atendida por elas.

Doações de 2019 - Zendesk Neighbor Foundation
Doações

Sem fins lucrativos

1.500.000

60

1.250.000

50

1.000.000

40

750.000

30

500.000

20

250.000

10

0

0

Américas
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Auxílio a organizações sem fins lucrativos

organizações
sem fins lucrativos

10

Doações distribuídas

58

Tiffany Apczynski

Europa

Ásia

Global
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“

As pessoas que recebem as doações
da Zendesk Neighbor Foundation
são realmente nossas vizinhas.
Quando doamos dinheiro, escolhemos
organizações que trabalham para
fortalecer os bairros próximos dos locais
onde a Zendesk opera. Essa proximidade
com os parceiros sem fins lucrativos
significa que, em vez de sermos uma
entidade anônima, escondida em um
escritório, podemos desempenhar um
papel positivo no ecossistema geral onde
nossos escritórios estão localizados.
Podemos ser vizinhos, amigos e
verdadeiros parceiros.
Tiffany Apczynski
VP de Políticas Públicas e Impacto Social, Zendesk

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk
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O 6-Hour Pledge é nossa campanha empresarial
global para inspirar as pessoas a realizarem trabalhos
voluntários pelo menos seis horas por ano. Por meio de
sólidas parcerias com organizações sem fins lucrativos,
oferecemos várias oportunidades de voluntariado à
equipe da Zendesk. Incentivamos os funcionários a usar
o horário de trabalho para serem voluntários e fazerem
a diferença em nossas comunidades.

Voluntariado dos funcionários:
o jeito da Zendesk
Acreditamos que o voluntariado em nossas
comunidades é uma das melhores maneiras de
promover a empatia e a inclusão. A Zendesk incentiva
os funcionários a separar um tempo durante o dia de
trabalho para fazerem trabalho voluntário, com várias
oportunidades disponíveis durante o ano. Somos
gratos pelas sólidas parcerias que desenvolvemos
com as organizações sem fins lucrativos ao redor do
mundo e temos orgulho do nosso histórico de horas
anuais de voluntariado, que supera a maioria das
empresas do mesmo porte da Zendesk.
Ao realizarem voluntariado nas organizações que
ajudam populações em situações de vulnerabilidade,
nossos funcionários se integram aos bairros,
promovem a empatia e ficam mais satisfeitos no
trabalho, contribuindo para a nossa reputação como
empresa responsável.

U$ 560.000
Os funcionários da Zendesk realizaram mais de
22.000 horas de trabalho voluntário em nossas
comunidades no mundo todo. Essas 22.000 horas
geraram um valor laboral de aproximadamente
US$ 560.000.¹

2/3
Em 2019, dois terços dos funcionários participaram
dos programas de envolvimento com a comunidade
durante pelo menos uma hora.

1/3
Em 2019, um terço dos funcionários realizou
pelo menos 6 horas de trabalho voluntário.
Este compromisso causou um impacto direto
em nossas comunidades e na experiência
dos funcionários.

¹ Esse valor se baseia em uma estimativa da Independent Sector: https://independentsector.org/value-of-volunteer-time-2018/
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Impacto do voluntariado global

150

1.000

46.484

Cycling Without Age

Forces for London

Glide Memorial

O Cycling Without Age, parceiro
sem fins lucrativos da Zendesk há
muitos anos, aborda um problema
crescente: o isolamento de idosos.
Estudos mostram que o isolamento
e a solidão são tão mortais quanto
o tabagismo. Muitos idosos que
vivem isolados sofrem com doenças
mentais e desenvolvem tendências
de acumulação compulsiva, entre
outros problemas.

O escritório da Zendesk em
Londres formou uma parceria
com o Forces for London para
auxiliar ex-militares que procuram
trabalho. Os voluntários começaram
realizando oficinas do LinkedIn
para veteranos, desenvolvidas pela
equipe de recrutamento como parte
de um programa de voluntariado
qualificado. A sessão demonstrou
aos participantes algumas etapas
cruciais do processo de procura de
emprego: criação de um bom perfil
no LinkedIn e como anunciar seu
perfil de trabalho na Internet.

Em 2019, os voluntários da Zendesk
trabalharam mais de 1.000 horas nos
programas de refeições gratuitas e
de redução de danos da igreja GLIDE.
Os voluntários prepararam e serviram
mais de 2.000 refeições para os
residentes carentes de um dos
bairros mais pobres de São Francisco,
o Tenderloin. Duas vezes por mês,
nossos voluntários trabalharam de
perto com a equipe de redução de
danos da GLIDE para montar kits
de redução de danos para pessoas
viciadas em opioides. Por meio dessa
experiência de voluntariado, os
funcionários causaram um impacto
significativo ao montar mais de
200 kits por sessão, conheceram
os problemas relacionados ao vício
em opioides em São Francisco
e demonstraram verdadeira
empatia a um grupo extremamente
marginalizado da comunidade.

idosos passearam pela
cidade com os voluntários

sessões de orientação

refeições servidas

Perfis dos parceiros

Por meio de programas em seis
dos nossos escritórios globais, os
voluntários da Zendesk são treinados
para andarem de bicicleta e levarem
os idosos para passear nos parques
e na cidade ao longo das ciclovias.
Parte da terapia é simplesmente sair
de casa e a outra parte é a troca
de histórias e a conversa com os
voluntários.

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk
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O voluntariado afeta a experiência
dos funcionários da Zendesk

Doação de tecnologia e
conhecimento

8 pontos

Além de fazer doações em dinheiro e realizar
trabalho voluntário, ajudamos as organizações sem
fins lucrativos da comunidade ao doar software e
experiência de implementação da Zendesk por meio
do nosso programa Tech for Good.

Os funcionários da Zendesk que fazem voluntariado
recebem 8 pontos a mais do que um funcionário
comum em termos de engajamento

“

Resumo das estatísticas:

US$ 322.000
em software doados em 2019

As experiências e os
programas que nos conectam
ajudam as todos a serem
vizinhos melhores. Crescemos
mais como comunidade
quando entendemos, ouvimos
e ajudamos uns aos outros.
Mikkel Svane
CEO, Zendesk

90 horas
de serviços profissionais

Essas organizações sem fins lucrativos usaram
a Zendesk para ajudar a gerenciar doadores e
arrecadações de fundos (Madison Children’s Museum),
aprimorar as operações internas (St. Kilda Mums) e
desenvolver formação técnica com crianças que não
teriam acesso a software em outras circunstâncias
(Instituto da Oportunidade Social). Nossa abordagem
de doação de produtos está alinhada à estratégia
hiperlocal do voluntariado. Basicamente, separamos
um tempo para conhecer uma organização,
entender suas necessidades e, por meio da empatia,
encontramos maneiras de ajudar.

Aumento de voluntariado e funcionários
Horas de voluntariado

Funcionários

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2018
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O International Rescue Committee (Comitê de Resgate Internacional, IRC) responde às
piores crises humanitárias do mundo e ajuda na sobrevivência, recuperação e no controle
do futuro das pessoas cujas vidas e subsistências são destruídas por conflitos e desastres.
Em novembro de 2019, a Zendesk e o IRC criaram uma parceria formal como parte do
programa Tech for Good da Zendesk. O software da Zendesk, doado gratuitamente, está
ajudando o IRC a auxiliar as famílias que pedem asilo e que foram liberadas dos centros
de detenção da ICE (Imigração e Alfândega dos EUA) após uma experiência devastadora.
Vítimas de violência de gangues e extorsão em seus países de origem, essas pessoas e
famílias passam por uma viagem cruel até a fronteira dos EUA para pedir asilo. Para muitas
pessoas, o tempo que passam no centro de boas-vindas do IRC em Phoenix é a primeira
experiência positiva que elas vivenciam em meses.

“

Enquanto aguardam o julgamento do pedido de asilo nos Estados Unidos, as famílias
devem seguir um processo de várias etapas. Nossa parceira fortaleceu os sistemas que
permitem que o IRC ofereça serviços a essas famílias ao longo das etapas do processo
de pedido de asilo, ajudando a garantir que nenhum homem, mulher ou criança fique para
trás. Usando o Zendesk, o IRC consegue facilitar o gerenciamento contínuo dos casos das
famílias desde o momento em que entram nos EUA, simplificando o processo e reduzindo
o estresse dos integrantes.

O International Rescue Committee (IRC) é extremamente grato pela parceria
com a Zendesk. O suporte da Zendesk, incluindo a doação do produto, os
serviços profissionais e o envolvimento dos funcionários, está causando
um impacto positivo e direto nos esforços do IRC nos Estados Unidos para
ajudar com eficiência as pessoas que pedem asilo e que fogem de conflitos e
desalojamento. Ao colaborar com esse conhecimento nos setores tecnológico
e humanitário, conseguimos formar uma parceria realmente inovadora.
Lauren Gray
Diretora Sênior de Parcerias Empresariais Globais

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk
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Impacto
ambiental
Estratégia e foco
Como empresa global com escritórios em mais de dez
países, nos dedicamos a ajudá-los a atingir suas metas
climáticas. Para isso, temos o compromisso de equipar
nossos escritórios com energia 100% renovável até
2021 e não deixar nenhuma pegada de carbono em
nossas operações de hospedagem até 2022. Também
nos concentraremos em reduzir os resíduos gerados
em nossos escritórios e em nossos eventos ao ensinar
os funcionários sobre reciclagem e compostagem para
que façam escolhas mais sustentáveis em grandes
eventos internos e externos.

Para limitar o aquecimento
global a 1,5 °C, as emissões
globais de carbono precisam
cair 45% até 2030 em relação
aos níveis de 2010.

Recentemente, a Zendesk se
juntou ao We Are Still In, um
grupo de mais de 3.750 líderes
que promovem o Acordo de
Paris.
Saiba mais em:
www.wearestillin.com

Nações Unidas

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk
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Energia e emissões
Formamos uma parceria com o Anthesis Group para analisar nossas emissões
de gases de efeito estufa em 2019. A primeira etapa é monitorar com precisão
a energia e as emissões das nossas operações empresariais em 2019, e esses
dados serão nossa referência para os próximos anos. Em seguida, trabalharemos
para entender como podemos reduzir as emissões dos escopos 1, 2 e 3.

Fonte das emissões

MTCO2e

Porcentagem
do total

736

2%

Emissões do escopo 1
Escritórios alugados
Emissões do escopo 2
Escritórios alugados (com base na localização)

2.151²

Escritórios alugados (com base no mercado)

825

2%

Produtos e serviços adquiridos

35.185

74%

Viagens aéreas

13.936

29%

Trajeto dos funcionários entre casa e trabalho

1.166

2%

Compensações de carbono adquiridas

-4.340

9%

Total de emissões

47.508

Emissões do escopo 3

Acreditamos que conseguiremos parar de emitir carbono originário dos
escopos 1 e 2 até 2021 e que nossas operações de hospedagem não
emitirão mais esse gás até 2022. Também analisaremos estratégias para
reduzir as principais emissões do escopo 3 até 2030, apesar do crescimento
previsto da empresa durante esse período.

² Esse número representa as emissões gerais com base na localização e não se relaciona às emissões específicas da Zendesk.
Portanto, esse número não está incluído em nosso cálculo das divulgações do “total de emissões” e da “porcentagem do total”.
³ A Zendesk resolveu compartilhar publicamente essas principais fontes de emissão do escopo 3 após uma análise realizada com as partes interessadas internas.

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk
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Destaques de 2019:

Redução de resíduos e do uso

4

Estimamos que aproximadamente 181 kg de resíduos
são gerados anualmente por funcionário dos EUA
durante o trabalho em nossos escritórios.⁴

Quatro de nossos prédios de escritórios
alugados foram equipados com energia 100%
renovável em 2019. Em 2020, pretendemos
equipar outros sete escritórios.

60%
Aproximadamente 60% das atividades/
transações de clientes que processamos
ocorreram nos data centers neutros em
carbono da AWS em Portland, Frankfurt
e Dublin.

4.340 toneladas
Em 2019, formamos uma parceria com
a Natural Capital Partners para adquirir
compensações de carbono equivalentes
a 4.340 toneladas de Co2e por meio de
dois projetos certificados: um na floresta
tropical brasileira e um na Guatemala.

Redução de resíduos em nossos escritórios
Para tentar reduzir ao máximo os resíduos em
nossos escritórios alugados, implementamos a
compostagem em 43% e a reciclagem em 100% dos
nossos escritórios, exercendo o controle do programa
de resíduos.

Redução de resíduos em nossos escritórios
Sim

Não

Reciclagem

Compostagem

100%

43%

Estamos trabalhando para fazer o seguinte:
• Informar os funcionários anualmente sobre o
impacto da reciclagem e da compostagem nas
comunidades, na saúde das pessoas e no ambiente
por meio das equipes ecológicas dos funcionários
• Reduzir os lanches fornecidos aos funcionários que
vêm em embalagens descartáveis
• Eliminar bebidas em garrafas plásticas de vários
escritórios
• Contratar serviços de compostagem realizados por
terceiros nos escritórios que não têm uma opção
oferecida pelo governo
• Implementar recipientes reutilizáveis para o almoço
dos funcionários por meio de parcerias com
restaurantes locais

⁴ Essa estimativa se baseia em uma análise dos nossos escritórios de São
Francisco com o prestador de serviços de gerenciamento de resíduos,
juntamente com as estimativas ponderadas da EPA.

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk
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Redução de resíduos em nossos eventos

Equipes ecológicas dos funcionários

Estamos trabalhando para implementar novas
políticas para que os próximos eventos não gerem
zero resíduos.⁵ Parte disso inclui formar parcerias
com colegas do setor tecnológico para desenvolver
normas sobre como interagir com os setores de
eventos e hotelaria.

Operando atualmente em nove escritórios da Zendesk
e com uma comunidade de mais de 300 funcionários
no canal do Slack, nossas equipes ecológicas
compartilham a paixão pela sustentabilidade e a
transformam em ação no escritório local. Elas inspiram
os funcionários que desejam que a Zendesk seja uma
forte defensora ambiental e trabalham com a equipe
de impacto social para promover novas ideias e
realizar mudanças.

Resíduos eletrônicos
Ao reciclar e vender equipamentos reutilizáveis
de forma responsável, reduzimos nosso impacto
ambiental enquanto recuperamos o valor dos
equipamentos de TI obsoletos. Formamos uma
parceria com um prestador global de serviços de
descarte de eletrônicos que cumpre os requisitos
da certificação ISO 14001 e da certificação e-Steward
(ou uma normal local equivalente). A segurança de
dados é sempre primordial. Todos os drives são
limpos e destruídos e os certificados de destruição
são mantidos.

⁵ Nossa definição de resíduo zero está em conformidade com a Zero Waste International Alliance (Aliança Internacional de Resíduo Zero)
http://zwia.org/zero-waste-definition/

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk

16

“

Quando eu era criança, sempre ouvi que
era nossa responsabilidade como humanos
cuidar do planeta Terra. Devemos cuidar para
que ele continue do mesmo jeito que estava
quando o encontramos.
Trabalhando como membro das equipes
ecológicas da Zendesk, eu realmente espero
que, juntos, possamos fazer (e estamos
fazendo) ótimas ações para criar uma
mudança positiva. E essa mudança contínua
e o impulso positivo fazem com que meu
trabalho e minha vida tenham sentido
e propósito.
Ashling O'Connor
Membro da Equipe Ecológica, Dublin, Irlanda
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S E ÇÃO 5

Inclusão dos
funcionários e
cultura da empresa
Como empresa, estamos investindo no futuro da experiência dos nossos
funcionários. Valorizamos a simplicidade, a agilidade e a sinceridade, bem como
o senso de humor e a humildade que não costumam estar presentes nas grandes
organizações. Da mesma forma que criamos nossos produtos sobretudo para
as pessoas que os utilizam todos os dias, também criamos uma organização e
uma cultura que confia, valoriza e capacita nossos funcionários. Abaixo estão os
destaques que temos orgulho de compartilhar: como atraímos talentos incríveis
e diversificados, desenvolvemos a experiência dos funcionários e investimos em
nossos líderes.
Contratação de talentos
incríveis e diversificados
Os valores e as inúmeras
oportunidades de trabalho
significativo da Zendesk são
importantes para nossa capacidade
de atrair talentos em um mercado
profissional competitivo. Nosso
compromisso com a diversidade,
igualdade e inclusão globais (GDEI)
permite que uma ampla variedade
de pessoas, em todos os sentidos
da palavra, prospere.

“

Somos uma equipe global
e inclusiva que adota
ativamente vários conjuntos
de perspectivas. Acreditamos
fortemente que todos os
funcionários podem causar um
impacto e que juntos podemos
resolver grandes desafios por
meio de inovação e trabalho
em equipe.
InaMarie Johnson
Diretora de Pessoal e Diversidade,
Zendesk

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk
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Esses foram alguns destaques
de 2019:

Representação de gênero por função
Homens

Maior representação feminina no nível de
diretoria com duas novas líderes: Shawna
Wolverton e Colleen Berube

Mulheres

Empresa global

37%

Entre setembro e novembro de 2019,
ampliamos o cargo de Diretor de Pessoal
para incluir o cargo de Diretor de Diversidade.
Além disso, estamos animados por dar as
boas‑vindas à nova Vice-Presidente de
Diversidade, Igualdade e Inclusão. Esses dois
cargos são cruciais para conversas importantes
(e, muitas vezes, difíceis) sobre GDEI,
promovendo uma sólida cultura de igualdade
e inclusão e aumentando a representação
na Zendesk.

35%

63%

Criação de uma experiência de contratação
inclusiva para nossos candidatos por meio
do treinamento de redução de vieses em
entrevistas e publicação de descrições de
vagas de emprego inclusivas (usando o Textio)

Ampliação das nossas parcerias estratégicas
e da nossa presença em universidades,
conferências e outras organizações para
aumentar nosso pipeline de talentos.
Alguns exemplos incluem o envolvimento
da Wisconsin LGBT Chamber of Commerce
(Câmara de Comércio LGBT de Wisconsin)
para realizar a LGBTQ+ and Allies Career
Fair (Feira de Carreiras para LGBTQ+ e
Afins), a SuccessWorks da Universidade
de Wisconsin para realizar trajetórias de
carreiras e a Breakline para realizar um dia de
desenvolvimento de carreira para veteranas
(programa Mavens).

Liderança global

65%

Tecnologia global

19%
81%

Representação racial/étnica (apenas EUA)
Brancos(as)
Asiáticos(as)
Hispânicos(as)
ou latinos(as)

6%

4%

2%

21%

2 ou mais, nativos(as)
americanos(as) e nativos(as)
havaianos(as)
Negros(as) ou
afro-americanos(as)
Não declararam

1%

66%

Para obter mais informações, acesse nossa página de
Diversidade e inclusão.
Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk
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Aprimoramento da experiência dos funcionários
Nos dedicamos a oferecer uma experiência fantástica para nossos funcionários conforme a empresa continua se
redimensionando.

Alto envolvimento dos funcionários

Evolução dos grupos de apoio aos funcionários

Temos orgulho do alto envolvimento dos funcionários,
o que atribuímos a nossa cultura e aos nossos valores.
Nossos resultados de envolvimento geral divulgados
pela pesquisa da Capstone estão 11 pontos acima
do benchmark do setor e melhoramos bastante os
resultados de eficácia dos gerentes, alcançamos
a meta de pontuação de engajamento em toda a
empresa e superamos nossa meta de índice de
participação.

Nossos Grupos de Apoio aos Funcionários (ERGs)
são grupos voluntários liderados por funcionários
e dedicados a identidades ou experiências
compartilhadas e seus aliados. A missão é criar
comunidades que reúnam os funcionários e
assegurem que sejam auxiliados e capacitados
para defender a igualdade dentro da Zendesk e
nas comunidades em que vivemos e trabalhamos.
Em 2019, a empresa adicionou mais dois ERGs
(Grupo de apoio Global Veterans e Grupo de apoio
Parents & Caregivers) e houve ampliação de 8 para
mais de 20 divisões, com o planejamento de lançar
mais dois ERGs e mais divisões regionais dos ERGs
existentes em 2020.

Conheça nossos grupos de apoio aos funcionários da Zendesk

Global
Veterans

LGBTQIA
Employees

Employees
of Color

Parents &
Caregivers

Women at
Zendesk

Women in
Engineering

São Francisco

São Francisco

São Francisco

São Francisco

São Francisco

São Francisco

Madison

Madison

Madison

Madison

Madison

Dublin

Global

Dublin

Dublin

Dublin

Melbourne

Copenhagen

Manila

Cingapura

APAC

Melbourne
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Construção de uma cultura de aprendizado

Disponibilização de ótimos lugares para trabalhar

O aprendizado na Zendesk é um elemento
imprescindível para a empresa e deve ser
autodirecionado e acessível a qualquer momento
e em qualquer lugar. Queremos que o aprendizado
seja parte da evolução dos funcionários e promovido
durante o trabalho diário de todos. Além do nosso
fundo de desenvolvimento profissional atual para os
funcionários, apresentamos o The Lab, uma plataforma
que possibilita que o aprendizado esteja sempre ativo.

Ter espaços de trabalho envolventes é outro aspecto
importante da experiência dos funcionários, pois
esses lugares representam nossa cultura. Projetamos
áreas de concentração, contemplação, comunicação
e colaboração. Em 2019, inauguramos nosso novo
escritório de Cingapura e ampliamos nosso espaço
em outras cidades, como São Francisco, Madison,
Londres e Copenhagen.

93%

Facilitação do trabalho
Nos primeiros seis
meses de uso dessa
plataforma, 93% dos
nossos funcionários
usaram o The Lab.

O objetivo é integrar o aprendizado à experiência
completa dos funcionários para garantir que a
empresa atraia, envolva, evolua e recompense os
talentos de forma consistente com nossa cultura
de aprendizado.
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Outra parte importante da experiência dos
funcionários é oferecer a eles as ferramentas e as
tecnologias certas. Quando desenvolvida da forma
certa, a experiência digital dos funcionários transcorre
tranquilamente com fácil acesso às informações
necessárias por meio do canal que preferirem
(dispositivos móveis, email, Slack, AnswerBot). Isso
permite que os funcionários se concentrem no que
importa, como a criação de produtos inovadores e
a resolução de problemas dos clientes.

21

Investimento em liderança
Estamos desenvolvendo ativamente nossa próxima geração de líderes ágeis
para redimensionar a Zendesk com eficiência. Investimos muito (um aumento de
aproximadamente 60% em relação a 2018) em desenvolvimento de liderança, o que
demonstra nossas prioridades e o papel crucial que os líderes precisam desempenhar
em nosso crescimento contínuo.
Para isso, o desenvolvimento de liderança progrediu bastante neste ano:

Começamos a atualizar nossos programas de
liderança para incorporar novas habilidades.
Por exemplo, realizamos um evento global na
Universidade da Califórnia, Berkeley, em que
os líderes participaram de um programa de
desenvolvimento intenso dedicado à liderança em
um mundo volátil, incerto, desafiador e ambíguo
(VUCA, na sigla em inglês).

Evento na Universidade da Califórnia
em Berkeley

6,7/7
Participantes acharam que “este programa
era um investimento no desenvolvimento
da carreira pessoal que valia a pena”.

Apresentamos formalmente nossas habilidades de
liderança, que definem o que significa ser um líder
na Zendesk. Até o final do ano, 93% dos gerentes de
pessoas adotaram as habilidades, conforme mostram
as autoavaliações.

Lançamos um novo processo de integração de líderes
para oferecer uma apresentação formal à liderança
na Zendesk. Isso acelera a compreensão das nossas
habilidades de liderança pelos novos líderes, bem
como o acesso ao conhecimento e às ferramentas
necessárias durante a trajetória deles.

Estamos dispostos a continuar investindo na liderança
e apresentaremos melhorias interessantes em
2020, como orientação de liderança e atualização
contínua dos programas de liderança. Acreditamos
que o engajamento e o desenvolvimento contínuos
permitirão que nossos líderes cresçam e prosperem
nos cargos atuais e futuros.

6,5/7
Participantes se sentiram “confiantes
em aplicar efetivamente o conteúdo
aprendido com o programa ao trabalho”.

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk
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S E ÇÃO 6

Práticas
empresariais
responsáveis
Estamos comprometidos em conduzir nosso negócio global de
forma cuidadosa e ética, com políticas e práticas de governança
que promovem nossos valores corporativos. As pessoas são
cruciais para essa missão, incluindo nossos funcionários e a
forma como remuneramos nossos executivos, além dos membros
do Conselho Administrativo (o “Conselho”), que nos dão
orientações. Nos esforçamos para que nossa força de trabalho
global e nosso Conselho sigam os altos padrões de conduta.

Governança
Nosso Conselho é líder do setor em
experiência e visão. Nosso foco não
é apenas obter um conhecimento
funcional, mas também conquistar as
perspectivas de todo o setor. Nossos
administradores são extremamente
experientes na liderança do
desenvolvimento de produtos,
estratégia de comercialização,
demonstrações financeiras,
comunicações e tomada de decisões
executivas das principais empresas
de tecnologia, oferecendo insights
valiosos e orientação durante o
percurso para nos tornarmos uma
empresa multibilionária.

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk

Representação de gênero do conselho administrativo**
Homens

Mulheres

37,5%
62,5%

55

Média de
idade*

3,41

Média de
tempo de
serviço*

38%

Administradoras

*Inclui apenas administradores independentes que não são funcionários.
**A partir de 6 de abril de 2020.
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Recrutamos administradores que sejam capazes de
fazer parcerias com organizações funcionais em toda
a Zendesk, além de oferecer orientação cuidadosa
com base em um conjunto diversificado de empresas
importantes como órgão de governança.
Nosso compromisso é que o Conselho adote
perspectivas atualizadas e variadas. Durante o
recrutamento dos administradores, consideramos
uma ampla gama de históricos e experiências.
Ao fazer determinações sobre as indicações
dos administradores, procuramos promover
a diversidade entre os membros do conselho,
considerando gênero, raça, etnia, diferenças na
experiência profissional, histórico acadêmico,
habilidade, conhecimento e outras qualidades e
atributos individuais que contribuam para a mistura
de perspectivas e experiências. A média de idade
dos administradores independentes que não são
funcionários é de 55 anos, a média da permanência
no cargo dos administradores independentes que
não são funcionários é de 3,41 anos e 38% são
administradoras.6
Nós também levamos a sério a independência do
conselho e do comitê. Nunca tivemos mais do que
um administrador não independente no cargo como
empresa pública, que foi ocupado apenas pelo nosso
CEO e fundador. Nosso administrador independente
líder realiza sessões executivas regularmente com
os administradores não independentes ao longo do
ano. Além disso, realizamos um processo anual de
autoavaliação, por meio do qual o Conselho e seus
comitês discutem itens de ação específicos entre eles
e com a gerência.
Leia mais sobre nossas políticas de governança
específicas no site de relações com investidores e em
nossa declaração de procuração arquivada em 6 de
abril de 2020.

Políticas empresariais sobre ética
Temos altos padrões éticos na Zendesk e esperamos
que a empresa tenha funcionários interessantes,
diversificados, apaixonados, que realizam um ótimo
trabalho e que saibam se divertir. Às vezes, as
situações ficam complexas e é por isso que adotamos
este Código de Conduta e Ética Empresarial e
realizamos um treinamento anual sobre ética e
conformidade para nossos funcionários globais.
Nós também temos um Código de Conduta dos
Fornecedores que rege nossas políticas para
fornecedores que fazem negócios com a Zendesk.
Continuaremos avaliando e ampliando esse código
de conduta conforme aumentamos e expandimos
nossa rede de fornecedores.

Governança de remuneração
de executivos
Valorizamos a elaboração e a manutenção de
um programa de remuneração de executivos que
seja reconhecido e referenciado pelos colegas e
integrado às métricas da empresa, que são muito
importantes para nossos investidores. Nosso plano
de gestão por objetivos para os executivos se
baseia principalmente na margem operacional e
nos resultados da receita não GAAP, com um limite
mínimo alto para o pagamento de qualquer bônus.
A parte fixa do salário dos nossos executivos fica
abaixo de 12% e a proporção salarial do nosso CEO
é 36:1 abaixo da média das empresas de tecnologia.
Além disso, uma parte considerável da remuneração
dos executivos é formada por opções de ações, que
são concedidas pelo valor justo de mercado em
relação ao preço da ação no momento da concessão,
resultando na associação direta do valor patrimonial
ao preço da ação e à avaliação do desempenho da
nossa empresa por parte do mercado mais amplo.
Recebemos propostas anuais sobre a remuneração
dos executivos enviadas pelos acionistas (say-on-pay)
e sempre tivemos um alto limite de aprovação desde
que começamos a realizar votações.

⁶ A partir de 6 de abril de 2020.

Relatório do Impacto Global 2019 da Zendesk

24

Privacidade de dados e confiança
A confiança dos clientes é uma prioridade porque
sabemos que os dados são importantes para seus
valores e suas operações. É por isso que mantemos
as informações dos clientes em segurança e na
confidencialidade.
Nossos clientes nos confiam grandes quantidades de
informações confidenciais de vários setores, como
assistência de saúde, serviços financeiros, governo
e tecnologia.

160.000
A Zendesk auxilia mais de 160.000
contas de clientes pagantes em mais
de 160 países e territórios.

A Zendesk ajuda os clientes a manter o controle
da privacidade e segurança dos dados por meio
do seguinte:

Segurança de dados
Oferecemos aos nossos clientes a conformidade com
altos padrões de segurança, como criptografia de
dados em movimento nas redes públicas, padrões de
auditoria (SOC 2, ISO 27001, ISO 27018), mitigações
de Distributed Denial of Service (“DDoS”) e uma
equipe de suporte que fica de plantão 24 horas
por dia.

Divulgação dos dados do atendimento ao cliente
A Zendesk divulga os dados do atendimento ao
cliente apenas aos terceiros que necessitam deles
para prestar serviços ou para atender às solicitações
jurídicas das autoridades públicas.

Gerenciamento do acesso

Comunidade de segurança das informações
A Zendesk participa ativamente das comunidades de
segurança das informações como Fórum das Equipes
de Segurança e Resposta a Incidentes (FIRST, na
sigla em inglês), Information Technology Information
Sharing and Analysis Center (IT-ISAC) e Cloud Security
Alliance. Realizamos contribuições para essas redes
pois reconhecemos o valor da cooperação para
garantir a proteção dos dados dos clientes.

A Zendesk oferece um conjunto avançado de
recursos de acesso e criptografia para ajudar os
clientes a proteger efetivamente suas informações.
Não acessamos nem usamos o conteúdo dos clientes
para nenhum fim que não seja prestar, manter e
aprimorar os serviços da Zendesk e de outra forma
exigida pela lei.

Confiança
A Zendesk desenvolveu proteções de segurança e
processos de controle para ajudar nossos clientes a
garantir um ambiente seguro para suas informações.
Os especialistas independentes confirmaram nossa
conformidade com os altos padrões do setor.
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Programa de conformidade com a privacidade
Temos orgulho em continuar desenvolvendo e
mantendo nosso programa de privacidade para
proteger informações pessoais e assegurar a
conformidade com os requisitos relevantes de
proteção de dados. Destaques do programa:
• Obtivemos aprovação regulatória para nossas
regras corporativas obrigatórias. Auxiliamos nossos
clientes a cumprir as leis globais de proteção
de dados, como o Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados e a Lei de Privacidade do
Consumidor da Califórnia.
• Certificamos nossa conformidade com o Escudo de
Proteção da Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA junto
ao Departamento de Comércio dos EUA e estamos
incluídos na lista de participantes do Escudo de
Proteção da Privacidade.
• Capacitamos uma equipe global de privacidade
a supervisionar nossa estratégia de privacidade,
promovendo uma cultura de confiança em toda
a empresa, nossos clientes e parceiros.
• Exigimos que todos os funcionários realizem
treinamentos regulares sobre privacidade de
dados e segurança das informações para garantir
que compreendam nossas políticas e suas
responsabilidades de proteção de dados.

Para obter mais informações, consulte nosso
site de privacidade e proteção de dados.
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