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O cenário de dados 
dos clientes

01

As experiências do cliente nunca tiveram tanta 

importância quanto nesse exato momento. A ascensão 

da nuvem pública resultou em uma explosão de novos 

produtos e serviços digitais de fácil acesso para os 

clientes. Isso forçou muitas marcas a competirem no 

campo da experiência do cliente. Na verdade, dados 

do Forrester CX Index revelam que:

5x
“Empresas que fornecem 
uma experiência do 
cliente superior tiveram 
crescimento da receita 
cinco vezes mais rápido do 
que seus concorrentes com 
experiências inferiores.” 
The Five CRM Trends In 2019 That Will Shape Engagement, 
Relationships, And Revenue, janeiro de 2019, Forrester

Agora, pense em como os clientes interagem com 

a sua empresa: aplicativos para dispositivos móveis, 

redes sociais e canais de suporte como chat em tempo 

real, telefone e mais. Isso criou um fluxo interminável 

de dados dos clientes, que deve ser coletado para criar 

uma experiência personalizada e diferenciada. 

No entanto, quando esses dados estão isolados em 

diferentes sistemas e aplicativos, é difícil entender 

a identidade dos clientes e como eles interagem com 

seus produtos e serviços. E, sem dados conectados, 

as empresas não conseguem realmente personalizar 

as interações com os consumidores.

A necessidade de conectar os dados dos clientes 

revelou as limitações das plataformas de CRM 

tradicionais de várias organizações. Essas tecnologias 

foram projetadas para uma outra era de relaciona
mentos com os clientes e não conseguem gerenciar 

o volume e a diversidade do cenário atual de dados. 

Como resultado disso, muitas organizações ficaram 

para trás, desconectadas dessa fonte de informações 

essenciais para o fornecimento de experiências do 

cliente personalizadas.
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Venha para a luz com 
uma plataforma aberta 
de CRM
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É por isso que o Zendesk Sunshine, nossa 

nova plataforma de CRM, foi projetada para ser 

aberta e flexível, permitindo que você reúna e 

compreenda todos os dados dos clientes em 

qualquer formato e de qualquer origem. Ela é 

rápida, poderosa e oferece a flexibilidade 

necessária para criar experiências incríveis 

para todos na sua organização.

Impulsione a produtividade no espaço de 

trabalho dos agentes com os aplicativos 

Zendesk Support e Chat alimentados pelo 

Sunshine.

Crie aplicativos personalizados para outros casos 

de uso, como gerenciamento de ativos, e deixe 

o Sunshine ajudar você a elevar o nível do seu 

suporte ao cliente.
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Crie uma visão completa 
da experiência do cliente
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DADOS 
DOS CLIENTES

APLICATIVOS
PERSONALIZADOS

APLICATIVOS
DO ZENDESK

Há décadas que as plataformas de CRM tradicionais prometem uma visão completa dos clientes. 

No entanto, os dados deles estão cada vez mais isolados, e usar modelos de dados e linguagens 

de programação proprietários dificulta a criação de aplicativos modernos.

Para ajudar você a criar aplicativos de CRM modernos, o Sunshine permite usar suas ferra mentas 

de desenvolvimento favoritas e fornece uma visão conectada da experiência do cliente por 

perfis, eventos e objetos. 
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Com o Sunshine, as empresas podem dizer adeus às limitações das plataformas de CRM 

tradicionais e personalizar a tecnologia para que ela realmente reflita seu relacionamento com 

os clientes e facilite a experiência deles.

Perfis
Combine atributos de fontes 

internas e aplicativos de terceiros e 

combineos a uma única identidade 

de usuário para entender melhor 

os seus clientes. 

Eventos
Capture todas as interações, como 

atividades de carrinho de compras, 

web e dispositivos móveis, para 

entender melhor como os clientes 

interagem com sua marca por toda 

a sua jornada.

Objetos personalizados
Armazene e conecte dados 

comerciais, como produtos e 

histórico de pedidos, para entender 

melhor a interação dos clientes 

com seus produtos e serviços.
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Eleve o nível do suporte 
com o Zendesk Sunshine
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Ativos e dispositivos
Monitore o histórico e 

a integridade dos produtos, 

ativos ou dispositivos 

conectados para obter 

o contexto total sobre o cliente.

Produtos e pedidos
Veja todo o ciclo de vida do 

pedido, do pagamento à 

entrega, para fornecer uma 

experiência de suporte mais 

personalizada.

Interações com o cliente
Gere uma visão completa do 

ciclo de vida do cliente, com 

dados sobre cada interação por 

toda a jornada dele.

Gestão de usuários e 
conta

Gerencie hierarquias de contas e 

relacionamentos complexos com 

os usuários.

Resolução de 
problemas do produto

Veja os detalhes do plano e 

caminhos de cliques dos seus 

usuários.

O Sunshine permite que as empresas conectem todos os dados dos seus clientes para aumentar 

o contexto sobre eles e melhorar a produtividade interna. Como o Sunshine está por trás de 

aplicativos personalizados dentro e fora do Zendesk, ele pode ajudar a acomodar casos de uso 

por toda a experiência do cliente.
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Ativos e dispositivos

Monitore o histórico e a integri
dade dos seus produtos e ativos
 

Os clientes modernos usam dezenas de produtos 

conectados a dados todos os dias. De ativos físicos 

tradicionais, como carros e eletrodomésticos, 

a dispositivos como telefone e smartwatches, nunca 

foi tão importante para o atendimento entender 

a integridade dos ativos do cliente. Os fluxos de 

trabalho do agente se beneficiam muito dos detalhes 

de integridade, como vida útil da bateria, versão do 

software, pressão dos pneus e mais.

Vincular dispositivos, como laptops dos funcionários e 

equipamento de campo, a sensores IoT pode resolver 

problemas que muitas vezes assoberbam a central de 

suporte de TI, como assegurar que os funcionários 

estejam utilizando o software mais atualizado ou tenham 

determinados aplicativos instalados. Todas essas 

informações podem ser exibidas no ticket do Zendesk, 

fornecendo aos agentes todo o contexto do cliente, 

produtos, dispositivos e equipamentos em uso 

necessário para o suporte.

Para os agentes que desejam ficar de olho na integri

dade dos ativos, eles podem monitorar proativamente 

os diagnósticos de dispositivo e resolver questões antes 

mesmo de se tornarem problemas. Um gatilho pode 

alertar os agentes de um problema de integridade ou se 

o ativo está em um local perigoso.
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Produtos e pedidos

Veja todo o ciclo de vida do 
pedido, do pagamento à 
entrega

Entender como os clientes compram e interagem 

com seus produtos e serviços é essencial para 

fornecer uma experiência do cliente excelente. Isso 

significa ter uma visão dinâmica de todo o ciclo de 

vida do pedido, da transação à entrega. Com 

o Sunshine, as empresas podem armazenar seu 

catálogo completo de produtos e monitorar cada 

evento relacionado a um pedido, como frete, entrega, 

devolução e novas compras. 

Isso dá aos agentes informações completas sobre 

quais produtos estão relacionados ao ticket de suporte, 

além da localização do cliente no ciclo de vida do 

pedido. E para as empresas com fluxos de pedido mais 

complexos, o Sunshine possibilita o armazenamento e 

gerenciamento de assinaturas de produto e garantias 

para ajudar a fornecer contexto em tempo real para os 

agentes, permitindo que eles criem uma experiência 

de suporte personalizada.
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Interações com o cliente

Veja todas as interações pela 
jornada do cliente

Ao criar uma visão completa da jornada de um 

cliente, é útil ter uma linha do tempo histórica de 

todas as suas interações digitais e físicas, sua 

atividade na web e em dispositivos móveis, os emails 

lidos, as visitas à loja ou qualquer outra atividade 

relacionada ao ciclo de vida do cliente.

Ao conectar diferentes pontos de contato, o ticket de 

suporte fornece aos agentes informações essenciais 

sobre o nível de importância do cliente, status de 

fidelidade ou tamanho da conta. Esses dados podem 

ser cruciais para fornecer atendimento personalizado e 

alinhado às expectativas do cliente. 

Registrar dados de toda essa jornada é importante 

para toda a organização, e não apenas para o suporte. 

Os dados dos seus clientes podem ser sincronizados 

pela empresa e usados para campanhas de marketing, 

oportunidades de vendas e pedidos recebidos. É uma 

boa oportunidade para manter todos os funcionários 

informados sobre os seus clientes.
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Gestão de usuários e conta

Gerencie hierarquias de contas 
e relacionamentos complexos 
dos usuários

Para empresas com relacionamentos mais complexos 

com os clientes, como empresas B2B, marketplaces 

com diferentes partes ou conglomerados multimarca, 

pode ser difícil armazenar e modelar os dados dos 

clientes. As plataformas de CRM tradicionais forçam 

as empresas a usar modelos de dados proprietários, 

projetados para métodos tradicionais de interação e 

jornadas lineares do cliente. Isso pode dificultar 

a gestão de relacionamentos entre clientes, parceiros, 

fornecedores, entre outros. 

Uma plataforma de CRM moderna deve ser flexível 

o suficiente para que as empresas consigam realmente 

refletir suas operações comerciais únicas. Isso pode 

incluir relacionamentos de contas multinível, relaciona

mentos multifacetados entre consumidores e vende

dores ou relacionamentos entre perfis online de vários 

usuários ou um único. Dessa maneira, quando um 

usuário interage com a sua marca, é fácil vinculála 

a um único cliente e realmente entender todo o seu 

relacionamento com ele.
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Resolução de problemas do produto

Veja os detalhes do plano e 
caminhos de cliques dos seus 
usuários

As empresas que oferecem serviços ou produtos 

digitais que envolvem interações pela web ou 

dispositivos móveis devem procurar entender as 

atividades de seus usuários, como integração, 

jornadas e uso de recursos. Ter visibilidade do 

comportamento de uso pode ajudar os agentes de 

suporte a guiar os usuários para o lugar certo 

durante a resolução de problemas no produto e dar 

às suas equipes informações valiosas para otimizar 

a usabilidade dos seus produtos.

O Sunshine captura todos esses detalhes enquanto, 

simultaneamente, fornece aos agentes informações 

sobre versões de software, dispositivos e detalhes de 

plano, fornecendo o contexto de que precisam para 

resolver, de maneira eficiente, os problemas do 

produto. Os usuários também podem ser segmentados 

e receber mensagens na tela sobre o uso do produto 

como uma iniciativa de adoção e aumento da 

interação.
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Pronto para vir para a luz? 
 

Saiba mais em zendesk.com.br/platform/features


