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Introdução 
ao Sunshine
Como assumir o controle das dificuldades 
da sua experiência do cliente
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Estamos coletando mais dados do que nunca. É crucial 
gerenciar todas as informações, sejam dados do cliente, como 
status de fidelidade, ou dados comerciais, como inventário 
de produtos. Embora tenhamos todos esses dados, a maioria 
das empresas não os armazena em um único sistema. Então, 
eles não se comunicam entre si. Quando os dados estão 
isolados, é praticamente impossível ativá-los. E isso pode gerar 
uma experiência ruim para o cliente. É por isso que criamos 
o Sunshine.

O Sunshine é uma plataforma nativa de CRM aberta e flexível 
do AWS que permite conectar e entender todos os dados dos 
clientes, onde quer que eles estejam. Por meio da integração 
de informações em um único painel de controle, os agentes 
conseguem ver quem são os clientes e como eles interagem 
com a sua marca. Além disso, o Sunshine capacita seus agentes 
para agir diante esses insights e resolver problemas de forma 
mais eficiente.

Introdução
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O que compõe o Sunshine?
O Sunshine é composto por quatro elementos principais. Veja o que eles fazem e por quê:

Perfis unificados
permitem que você conecte atributos de perfil de 
clientes para acessar informações, como status 
de adesão de fidelidade ou gasto recente, em um 
só lugar.

Eventos personalizados
permitem que você conecte interações do cliente 
em tempo real em qualquer sistema e destaque 
essas informações para seus agentes. Pode ser 
qualquer ação cujo rastreamento seja importante, 
como a atividade do carrinho de compras ou uma 
devolução iniciada.

Objetos personalizados
permitem que você armazene e acesse qualquer 
informação sobre o cliente, seja o histórico de pedidos, 
os membros da residência ou as licenças que possui.

Sunshine Conversations
permite que você unifique as conversas dos canais e 
crie experiências de mensagens interativas em qualquer 
lugar. Vá além do suporte com inteligência artificial, 
bots e aplicativos integrados para oferecer negócios 
relacionados a conversas em escala.

APLICATIVOS 
PERSONALIZADOS

DADOS DO 
CLIENTE

APLICATIVOS 
DA ZENDESK
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Três dificuldades comuns de 
experiência do cliente que 
o Sunshine ajuda a resolver

Uma visualização fragmentada do cliente significa 
que ele não está recebendo o suporte necessário.
Nós conhecemos a realidade do suporte moderno. Os agentes têm que alternar o tempo todo 
entre aplicativos e planilhas: algo estressante, repetitivo e demorado. Faltam alguns insights 
comerciais importantes que são cruciais para resolver o problema do cliente. É também um 
problema caro, não só porque os agentes levam mais tempo em cada ticket, mas também 
porque frequentemente utilizam vários sistemas com licenciamento caro por estação.
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Pense em como você pode colocar em prática 
os recursos do Sunshine no mundo real.

Como o Sunshine 
pode ajudar:
O Sunshine reúne os dados de 
seus clientes para que os agentes 
possam transformar os insights em 
ações sem precisar sair da conversa 
com o cliente. E, como se trata de 
uma plataforma aberta e fácil para 
o desenvolvedor, é possível criar ou 
instalar aplicativos para transformar 
processos repetitivos em experiências 
de apenas um clique que se integram 
naturalmente à forma como seus 
agentes já trabalham.

Ao reunir os dados dos clientes e 
entregá-los no espaço de trabalho do 
agente, facilitamos o processo para 
que os agentes possam se concentrar 
na experiência do cliente. Vamos 
analisar um de nossos clientes como 

1 em 
cada 5  
empresas já perdeu 
um cliente devido a 
dados incompletos 
ou imprecisos

Fonte

exemplo: um varejista de relógios muito 
conhecido com três marcas globais com 
forte presença nas lojas e no comércio 
virtual. Com essas marcas espalhadas 
em diferentes sistemas de ERP, os 
agentes tinham dificuldade de resgatar 
informações sobre garantia e dados da 
compra. Era necessário alternar entre 
vários sistemas e dados de referências 
cruzadas, e isso tornava a resolução do 
ticket mais lenta. A empresa criou um 
aplicativo de barra lateral usando os 
Objetos personalizados do Sunshine, 
que fornece instantaneamente todas 
as informações de garantia e produtos 
sempre que um agente acessa 
um ticket.

http://www.huaxiadnb.com/report/Past_Present_and_Future_of_Data.pdf
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A experiência do seu cliente é uma só,  
mas seus clientes não são.
Nunca houve tantas formas de interação entre os clientes e sua marca quanto agora, 
e cada interação é uma nova oportunidade de fornecer uma experiência personalizada. 
Mas, com frequência, a experiência do cliente é complexa, e isso faz com que os clientes 
tenham que fazer o trabalho de interagir com você. Os clientes não deveriam ter que 
fornecer números de modelo, de fidelidade, de pedido, de série ou informações sobre 
garantia só para receber ajuda. Com todo o trabalho de gerenciar muitos canais e 
organizar montanhas de dados, é difícil saber por onde começar.
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Como o Sunshine 
pode ajudar:
O Sunshine armazena seus dados 
para visualização dentro de um 
CRM, mas não é só isso. Trata-se de 
uma plataforma que pode alimentar 
outros aplicativos. Ao integrar a 
mesma visualização completa do 
cliente a sites, sites de comércio 
virtual, contatos de marketing e 
aplicativos móveis, o Sunshine ajuda 
seus agentes a fornecer o serviço 
individualizado que seus clientes 
exigem. Veja, por exemplo, nosso 
cliente listado na Fortune 500 
do setor de varejo de tecnologia. 
Enquanto gerenciavam mais de 
780 SKUs, tinham que lidar com 
taxas enormes de armazenamento 
de dados devido à experiência do 
cliente fragmentada entre as marcas. 

80% 
dos clientes têm 
maior propensão 
a adquirir produtos 
de marcas 
que oferecem 
experiências 
personalizadas

Fonte

Com os Objetos personalizados do 
Sunshine, a empresa integrou os 
dados dos clientes e dos produtos, 
provenientes de vários sistemas, 
e criou milhares de relacionamentos 
para entender melhor cada cliente 
pelo mundo. Agora, quando um 
cliente faz login na central de 
ajuda, não precisa mais encontrar o 
número do modelo de seu teclado 
ou mouse, pois o conteúdo certo 
dos produtos registrados (como 
documentos de suporte, garantias 
e status da remessa) é visualizado 
automaticamente sem que seja 
necessário mover um dedo.

https://us.epsilon.com/pressroom/new
-epsilon-research-indicates-80-of-consumers-are-more-likely-to-make-a-purchase-when-brands-offer-personalized-experiences
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Experiências do cliente são reativas  
em vez de proativas
Quando as coisas não saem como o planejado, é possível que seus clientes reclamem. 
Um problema se tornou dois: consertar o que deu errado e reconquistar o cliente.

Enquanto isso, seus clientes estão criando e compartilhando com você mais dados do 
que nunca. Por dia, são criados 2,5 quintilhões de bytes de dados. Colocando esse 
número em perspectiva: levaria cerca de 210 mil anos para que um quintilhão de galões 
de água passassem pelas Cataratas do Niágara. Então, são muitos dados. Deveríamos 
estar usando esses dados para tomar atitudes em relação a problemas antes que o 
próprio cliente perceba sua existência. Mas a maioria das empresas não consegue agir 
com base em todas as informações dos clientes.
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Como o Sunshine 
pode ajudar:
O Sunshine ajuda a colocar esses 
insights nas mãos dos seus agentes 
ou sistemas automatizados para que 
possam entregar um suporte proativo. 
Com dados de clientes em tempo 
real, os agentes conseguem antecipar 
necessidades, resolver problemas 
mais rápido e delegar para um canal 
de custo de serviço mais baixo. 
Esperar uma chamada de um cliente 
irritado é caro, mas enviar um email 
com as etapas para a resolução de 
forma proativa não é.

Para um de nossos clientes, um 
serviço de compartilhamento de 
carros com mais de 700 mil membros 
operando nos Estados Unidos e 
na Europa, usar dados para evitar 

97% 
dos negócios não 
consegue agir com 
base em todas as 
informações dos 
clientes.

problemas significou clientes mais 
seguros e mais satisfeitos. A empresa 
precisava monitorar os sinais vitais 
do veículo e lidar com problemas 
mecânicos antes do embarque dos 
clientes. Usando o Sunshine, foi 
possível monitorar e agir em relação 
à frota de mais de 10 mil veículos. 
Agora, quando surge um problema, 
os tickets de suporte são criados 
automaticamente para alertar os 
coordenadores da frota quanto a 
manutenção e reparos. Os clientes 
nunca alugam um carro que precise 
de troca de óleo ou que esteja sem 
bateria, pois a empresa é notificada 
sobre esses problemas antes que 
cheguem aos clientes.

Fonte

https://www.ibm.com/blogs/insights-on-business/consumer-products/2-5-quintillion-bytes-of-data-created-every-day-how-does-cpg-retail-manage-it/
https://www.microstrategy.com/us/resources/blog/bi-trends/16-statistics-showing-data-s-influence-on-customer-experience
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Como começar agora
O Sunshine foi desenvolvido para ser aberto e 
personalizado de acordo com o seu negócio, ou seja, 
para você poder fazer quase tudo com ele. Porém, 
saber quais são os problemas que deseja resolver 
ajuda a filtrar a busca por uma solução. Comece 
perguntando questões a seguir para determinar quais 
recursos são essenciais para o sucesso da sua equipe.

Quais são as áreas para melhoria?
Sabemos que as equipes de experiência do cliente são 
solicitadas a fazerem mais com menos, e parte da solução 
para isso é a capacitação dos agentes para que sejam 
mais produtivos. Converse com seus agentes e veja quais 
são os pontos de estagnação ou frustração. Algumas 
perguntas para descobrir quais são as dificuldades:

• Há dados que os agentes não conseguem acessar 
de imediato e que poderiam melhorar a experiência 
do cliente?

• Os agentes estão pulando de aplicativo para aplicativo, 
como seu CRM ou sistema de gerenciamento de 
pedidos, para resgatar dados do cliente?

• Há tarefas repetitivas que tomam muito tempo dos 
agentes? Elas poderiam ser automatizadas?

• Preste atenção aos tipos de ticket cuja resolução leva 
mais tempo. Quais dados você poderia integrar para 
diminuir o tempo de resolução?

• O CSAT está caindo? Se sim, o que os agentes 
acreditam que seja o motivo?

• Como está a satisfação no trabalho e o ânimo dos 
agentes?

• Você precisa argumentar quanto a licenças de 
software todos os anos para que seus agentes 
possam fazer o trabalho?

Como é a experiência para o cliente?
Faça o papel de cliente e solicite que um amigo faça 
o mesmo para que você teste a experiência do cliente. 
Peça um produto online ou tente agendar um serviço. 
Seja honesto. Em que momento do processo é possível 
que os clientes se frustrem? Aqui estão alguns pontos 
a se considerar:

• Quando você quer resolver um problema por conta 
própria, é fácil encontrar a informação de que precisa 
em uma biblioteca de recursos ou ferramenta de 
pesquisa?

• Quando você interage com um chatbot, que tipo de 
informação ele possui? Parece ser uma experiência 
personalizada?

• Quando você entra em contato com o atendimento 
ao cliente, o agente sabe quem você é ao atender a 
chamada? Se você é transferido, é necessário repetir 
a história para o outro agente?

• Ao avaliar seu pedido, é preciso digitar o número do 
pedido ou outros detalhes?

• As informações estão todas em um só lugar ou você 
precisa retornar aos emails para consultar as garantias 
e o histórico de pedidos?

Defina seus desafios01
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Repense a função da experiência do cliente
Seus agentes estão na linha de frente da comunicação 
com os clientes. Ninguém tem mais contato diário com os 
clientes do que eles, e cada interação é uma oportunidade 
de fazer mais do que apenas resolver problemas. Analise 
melhor para ver se a experiência do cliente pode ser uma 
chance de gerar receita:

• Os agentes têm a oportunidade, em sua atual 
circunstância, de oferecer mais do que um serviço 
minucioso?

• Os agentes conseguem verificar o inventário de 
produtos de outras lojas nas proximidades?

• Os agentes têm capacidade de encomendar produtos 
ou sugerir trocas sem deixar o Suporte?

• Os agentes conseguem fornecer ao cliente 
oportunidades de venda casada com um único clique?

• Há oportunidades para que os agentes transformem 
a experiência de um serviço em uma experiência 
de venda?

Como é a experiência para um agente que 
está lidando com um cliente insatisfeito?
Analise o fluxo de trabalho atual dos seus agentes para 
encontrar pontos em que os dados poderiam ajudá-los 
a ser proativos:

• Você consegue acessar os dados em tempo real nos 
dispositivos dos clientes?

• Você consegue identificar problemas em um pedido 
ou serviço antes do cliente?

• Quanto de eficiência o agente perde por gastar tempo 
em uma chamada telefônica de uma hora?

• O que oferece o melhor custo-benefício para sua 
empresa: agentes atendendo a chamadas telefônicas 
ou enviando emails e mensagens de texto proativos 
e outros pontos de contatos de baixo custo?

Como funciona na prática
Um de nossos clientes é uma marca de 
roupas masculinas que promete "o ajuste 
perfeito para todos". Eles começaram 
como uma empresa atuante somente 
no comércio virtual e, desde então, 
expandiram a marca para 715 locais 
de varejo nos Estados Unidos e no 
Canadá. Adotando uma abordagem 
voltada para o serviço, a empresa queria 
ajudar seus agentes na personalização 
de sugestões de produto e, enfim, no 
aumento das vendas. Ao integrar os 
dados de marketing do CRM ao Sunshine 
por meio dos Eventos personalizados e 
Perfis unificados, os agentes obtiveram 
uma visualização completa dos 
clientes. A empresa também criou um 
aplicativo personalizado que permitiu 
aos agentes fazer mais recomendações 
de produtos. Agora, quando um 
cliente tem uma pergunta, os agentes 
fazem recomendações de produto 
personalizadas com um único clique, 
transformando o serviço em um centro 
de receita que reforça a satisfação.
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Agora que você já identificou as áreas de desafio, defina as 
metas para o uso do Sunshine.

Você está buscando:

• Melhorar a experiência do agente ao fornecer os dados 
de que eles precisam no momento certo?

• Tomar conhecimento dos problemas dos produtos para 
resolvê-los de forma proativa?

• Disponibilidade imediata dos dados para seus agentes, 
visando uma resolução mais rápida do ticket?

• Permitir que os agentes façam recomendações de 
produtos e fechem vendas?

Defina suas metas02
Depois de identificar as metas, descubra qual é a sua 
meta principal. Você assumirá um projeto grande ou 
deseja agir rápido, produzir um Produto mínimo viável 
(MVP) e ver como será o progresso a partir daí? Está 
tentando resolver um grande problema sistêmico que 
pode ter um impacto significativo, mas que exige mais 
tempo de implementação? Ou deseja atingir pequenos 
ganhos mais rapidamente para gerar confiança? Seja 
qual for sua decisão, refletir para se certificar de que 
meta seja específica e mensurável economizará tempo 
no longo prazo.
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A essa altura, você sabe o que deseja alcançar para melhorar 
a experiência do agente ou do cliente. Antes de começar, 
descubra o que está no cerne do problema que o está 
gerando atrasos. Frequentemente, experiências do cliente 
ruins são resultado de fatores complicados que as pessoas 
acreditam que estão fora de seu controle, mas as causas 
principais podem ser mais simples.

Confira algumas ideias para refletir:

• Que tipo de informação os seus agentes procuram ao 
alternar entre plataformas?

• Há vários sistemas armazenando dados sobre o mesmo 
cliente? Em algum momento isso causa problemas?

• Seus processos são criados em torno do cliente ou de 
regras e campos obrigatórios dos sistemas?

• Suas equipes de vendas, serviços e marketing conseguem 
colaborar e compartilhar conhecimento?

• Há relatórios que você gostaria de executar, mas não 
consegue?

Identifique as principais causas03
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Você conhece as dificuldades que sua equipe enfrenta, o motivo pelo 
qual isso acontece e quais são as metas. Agora é hora de encontrar um 
desenvolvedor que possa ajudá-lo a tornar isso uma realidade.

Aqui estão três maneiras de começar agora:

Serviços profissionais 
do Zendesk
Se você não tiver um desenvolvedor 
na equipe, nossa equipe de Serviços 
profissionais terá prazer em ajudá-lo 
a criar esse projeto. Contamos com 
pacotes personalizados que você 
pode adquirir de acordo com suas 
necessidades específicas. Entre em 
contato com o representante da sua 
conta para começar agora.

Recurso desenvolvedor 
interno
Talvez você tenha a sorte de ter um 
desenvolvedor dedicado que pode 
ajudar. Se for esse o caso, associe-se 
a ele e alcançará o sucesso! Fizemos 
uma lista de recursos úteis para o 
desenvolvedor:

• Zendesk para desenvolvedores

• Introdução ao Sunshine para 
desenvolvedores

• Guia do desenvolvedor do 
Sunshine Conversations

• Cadastre-se em uma conta de 
desenvolvedor do Zendesk

Parceiro desenvolvedor 
externo
Nós também temos muitos parceiros 
que agregam valor com sua 
experiência vertical, soluções únicas 
e parceria sólida. Confira o Diretório 
de parceiros do Zendesk para 
encontrar parceiros avaliados pela 
comunidade com quem você poderá 
trabalhar.

Encontre seus recursos no Sunshine04

https://develop.zendesk.com/hc/en-us
https://develop.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002127707-Use-the-Sunshine-platform
https://develop.zendesk.com/hc/en-us/articles/360002127707-Use-the-Sunshine-platform
https://docs.smooch.io/guide/
https://docs.smooch.io/guide/
https://developer.zendesk.com/?_ga=2.156114303.597616387.1579646720-1726183408.1568055418
https://developer.zendesk.com/?_ga=2.156114303.597616387.1579646720-1726183408.1568055418
https://www.zendesk.com/marketplace/partners/
https://www.zendesk.com/marketplace/partners/
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É importante traçar o escopo do projeto de modo adequado para 
garantir que todos estejam alinhados, independentemente de estar 
lidando com o projeto internamente com o Zendesk ou com um 
parceiro externo. Esta parte é um pouco mais técnica, então, discuta 
as etapas diretamente com seu recurso técnico:

Trace o escopo do projeto com 
seu recurso do Sunshine05

Resumo
Comece expondo um resumo sobre o que 
exatamente você deseja resolver: neste 
momento, é mais importante entender seus 
desafios e metas do que discutir a tecnologia.

Identifique as origens de dados
Depois, identifique as várias origens de dados 
(armazenamento de dados no local, como banco 
de dados Oracle e MySQL, armazenamento de 
dados na nuvem, como Snowflake e Redshift, 
ou outros aplicativos de engajamento do cliente, 
como Salesforce e Shopify) que deseja integrar 
ao Sunshine.

Trabalhe com o desenvolvedor e a TI
Trabalhe com o seu desenvolvedor e a TI 
centralizada para entender como acessar as 
APIs para essas origens de dados. Isso pode 
incluir a geração de um token de API ou o 
provisionamento de um usuário de banco de 
dados para consultar o sistema de origem.

Crie um plano de projeto
Por fim, crie um plano de projeto de integração 
para as etapas a seguir:

• Gerar conexões entre os bancos de dados 
de origem e as APIs-alvo do Sunshine

• Extrair (e, como opção, filtrar ou transformar) 
os dados do sistema de origem para 
normalizá-los no seu esquema do Sunshine

• Criar um script ou trabalho para sincronizar 
os dados programaticamente entre o 
sistema de origem e o Sunshine

• Trabalhar com o desenvolvedor e os agentes 
para iterar um projeto para um aplicativo 
personalizado de Suporte do Zendesk que 
otimizará os fluxos de trabalho de suporte

• Criar e testar o aplicativo usando a Estrutura 
de aplicativos do Zendesk e as Ferramentas 
de aplicativos do Zendesk

• Implantar o aplicativo em seu espaço de 
trabalho de Suporte do Zendesk e instalar 
nas configurações de Administrador



Introdução ao Sunshine 13

Como os demais produtos do Zendesk, 
o Sunshine é nativo do AWS.
• O Sunshine possui um conjunto de REST APIs 

que você pode usar para enviar ou extrair dados 
do Sunshine.

O Sunshine é baseado em padrões abertos 
e oferece suporte ao uso de linguagens de 
programação e ferramentas à sua escolha.
• A experiência de trabalhar com REST APIs é útil, assim 

como a experiência de trabalhar com arquiteturas 
baseadas em eventos.

• A experiência de criar e implantar aplicativos da 
Web do lado do servidor também pode ser útil, 
dependendo do seu caso de uso específico.

Muitos aplicativos do Sunshine utilizam:
• Uma plataforma de integração (iPaaS), como Workato 

ou Tray.io.

• Estrutura de aplicativos do Zendesk (ZAF): a ZAF 
permite que você estenda o Zendesk para além da 
funcionalidade "pronta para uso". A experiência de 
desenvolver com tecnologias da Web padrão do lado 
do cliente (HTML/CSS/JavaScript) fornece um bom 
ponto de partida para trabalhar com a ZAF.

• Os aplicativos que utilizam tecnologias do lado do cliente 

só podem ser hospedados pelo Zendesk. A ZAF também 

é compatível com aplicativos do lado do servidor criados 

usando tecnologias à sua escolha.

A quantidade necessária de recursos desenvolvedores 
dependerá, em grande parte, das especificidades do seu 
projeto. Muitos clientes do Sunshine entraram em ação 
utilizando apenas um recurso desenvolvedor.

Comece a criar06
A seguir, veja o que o seu desenvolvedor precisa saber 
para começar agora no Sunshine:

https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/sunshine/introduction
https://developer.zendesk.com/apps/docs/developer-guide/getting_started
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Pronto para experimentar 
o Sunshine?
Esperamos que este material seja útil e inspirador para que 
você enfrente até os desafios mais assustadores de experiência 
do cliente. Mas você não está sozinho nessa. Nós oferecemos 
mais recursos, desde webinar do cliente até guias de ideias e 
arquitetura: tudo em zendesk.com.br/platform. Você também 
pode entrar em contato com a equipe da sua conta e a 
comunidade do Zendesk para obter ajuda.

Faça uma avaliação grátis do Sunshine Lite e 
saiba mais sobre o Sunshine.

https://www.zendesk.com.br/platform/
https://www.zendesk.com.br/platform/

