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Introdução
Parabéns por dar o primeiro passo na migração para o Zendesk Explore, 
um sistema de análise que ajuda as empresas a medir e melhorar a 
experiência do cliente como um todo. O Explore integra dados de todos 
os canais da Zendesk para proporcionar aos líderes do suporte uma 
visualização completa de como os clientes interagem com sua empresa.

Ao migrar para o Explore, você terá melhorias 

significativas em relação ao Insights. 

De imediato, você verá melhorias como:

• Melhores relatórios predefinidos e 

processos mais fáceis de criar gráficos 

e painéis

• Opções avançadas para cálculo 

e personalização

• Novos padrões de conformidade 

(Data Locality, HIPAA, SOC2), funções 

e permissões

• Atualizações mais rápidas dos dados 

(especialmente para os clientes do 

Support Professional)

Se gostou de tudo isso, você provavelmente 

já está pensando em como implantar o 

Explore para sua equipe. Uma parte essencial 

do planejamento de uma implantação 

bem‑sucedida é o gerenciamento das 

mudanças. Sabemos também que gerenciar 

mudanças é complicado. Este guia abordará 

todos os pontos, desde a definição de sua 

visão até o engajamento prévio das partes 

interessadas. Veremos cada etapa com 

dicas e truques para ajudar no processo 

de migração e contribuir para que você 

aproveite toda a eficiência da análise de 

clientes no Explore.
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E TA PA  1

Estabelecer 
a visão e 
conquistar o 
apoio de todos

Antes de começar a criar no Explore, aproveite 

esta excelente oportunidade para definir a 

visão e o papel dos dados de serviços em 

seu departamento. Este é um ótimo momento 

para fazer um balanço das metas de sua 

organização e escolher as métricas que você 

usa para medir o sucesso da empresa. É muito 

provável que o papel dos dados de serviços 

tenha evoluído com sua empresa.
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Assim que tiver definido o que deseja atingir com seus relatórios, compartilhe essa informação 

com todos aqueles que podem ser afetados com a migração para o Explore. Quando você 

envolve seus colegas desde o início, eles podem atuar como defensores da mudança, trazendo 

feedbacks importantes para a discussão e, em última instância, difundindo sua visão com toda 

a organização.

Criamos uma lista 
de verificação 
com exemplos de 
tópicos a discutir 
antes de você 
começar

Planeje e entenda as metas operacionais do seu 
departamento

Defina o significado de sucesso e estabeleça as 
métricas que deveria usar para seu monitoramento; 
por exemplo, como você define o ROI da sua equipe?

Familiarize-se com os pontos que estão sendo 
capturados na jornada do cliente e que podem 
contribuir para uma tomada de decisões que 
seja mais baseada em dados

Identifique as principais partes interessadas: quem 
precisará acessar os dados e com que frequência?
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E TA PA  2

Planejar 
os recursos 
adequadamente

Depois que você determinar as principais 

métricas a serem usadas, a próxima etapa 

será identificar os recursos que ajudarão 

a colocar o plano em prática. Elabore um 

plano de projeto e estabeleça marcos claros, 

garantindo tempo suficiente para definir, 

treinar e capacitar a equipe.

Nossa recomendação é criar uma força tarefa 

interna. Neste ponto, as partes interessadas 

envolvidas no estágio inicial podem atuar 

como especialistas no assunto e ajudar na 

implementação do Explore. Programe reuniões 

periódicas, identificando os próximos passos 

acionáveis para cada sincronização à medida 

que progride e revisa seus relatórios do novo 

Explore. Adotar essas etapas o quanto antes 

contribuirá para a adoção e o sucesso futuros 

da análise do cliente.

Caso precise de ajuda com o planejamento, 

um representante da conta da Zendesk pode 

auxiliar e esclarecer suas dúvidas. Se precisar 

de suporte adicional, a equipe de serviços 

profissionais da Zendesk estará pronta para 

auxiliar sua equipe e ajudar no que for 

preciso para que você aproveite ao máximo 

a migração. Saiba mais sobre a equipe aqui.

https://www.zendesk.com.br/campaign/explore-migration-services/
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E TA PA  3

Criar, criar 
e criar

A Brandmuscle, uma plataforma de conformidade e marketing global, 
está usando o Explore para realizar o benchmark do desempenho da 
equipe e obter visibilidade dos volumes do suporte. Como um cliente 
que migrou recentemente para o Explore, a Brandmuscle recomenda 
que outras empresas no mesmo processo aproveitem as ferramentas 
de autoatendimento, os webinars e os vídeos de treinamento e não 
tenham receio de experimentar, começando aos poucos e repetindo 
o que for preciso.

Assim que começar a criar seus novos 

relatórios, você poderá aproveitar nossos 

diversos recursos online que ajudarão na 

sua familiarização com o Explore. Avalie 

a opção que funciona melhor para você 

e seus colegas, de guias a treinamentos 

online ou presenciais. Lembre‑se que você 

não precisa começar do zero. Incorporamos 

pesquisas e práticas recomendadas para você 

desenvolver painéis predefinidos e começar 

a usar o Explore imediatamente. Graças ao 

ambiente sem código, você pode personalizar 

os painéis predefinidos de forma rápida e fácil, 

atendendo às necessidades exclusivas da 

sua empresa.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/360001735914-Explore
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Ainda não sabe como começar? Dividimos o processo passo a passo:

Faça uma auditoria dos seus relatórios do Insights
Determine com sua equipe quais relatórios do Insights são realmente usados e quais 

devem ser integrados ao Explore.

Priorize sua criação
Depois de decidir quais relatórios sua equipe pretende migrar para o Explore, você 

deverá priorizar o que será criado primeiro. Sugerimos começar pelos principais 

relatórios, aqueles que ajudam a organização a entender o desempenho da equipe, 

a integridade das operações de suporte e as necessidades dos clientes.

Destrinche o Explore
Coloque a mão na massa e não se preocupe se algo der errado. Explore o produto 

e desvende esses importantes recursos:

• Novos painéis predefinidos: Confira os painéis prontos. Eles foram criados com base 

em práticas recomendadas para que você possa aproveitar ao máximo seus dados 

de imediato.

• Construtor de gráficos: Crie seu primeiro gráfico em segundos com apenas alguns 

cliques. Há muitas opções de visualização e personalização para você criar seus 

próprios gráficos.

• Construtor de painéis: Adicione e organize suas consultas em um painel. Diversas 

opções estão disponíveis para você adicionar abas e imagens ou observações e 

complementar seus novos insights.

• Opções de administrador: Gerencie o acesso aos dados e personalize o que seus 

colegas podem ver e fazer no Explore.

1

2

3
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Comece criando suas consultas
Para criar uma consulta, escolha a origem de dados que contém as informações que 

você deseja incluir nos relatórios. Adicione métricas e atributos para fracionar os dados 

de diferentes formas antes de definir como eles serão exibidos com as diversas opções 

de visualização disponíveis. Você pode criar todas as consultas de uma só vez antes de 

organizá‑las em um painel. Para obter mais informações sobre a criação de consultas, 

visite nossa Central de Ajuda aqui.

Crie os cálculos que precisar
Para obter uma análise mais avançada e gerar relatórios para as complexidades da 

sua empresa, você pode criar métricas e atributos personalizados usando o menu 

de cálculos. Saiba mais como criar fórmulas personalizadas aqui.

Adicione as consultas aos painéis
Depois de criar as consultas, você poderá adicionar e organizá‑las em um painel, 

e ainda pode complementar os painéis com imagens, textos, formas e abas adicionais.

Configure entregas programadas
Como próxima etapa, você pode automatizar o compartilhamento dos novos relatórios 

configurando entregas programadas para grupos ou pessoas. Personalize a frequência 

e a mensagem anexada para contextualizar o conteúdo sendo enviado.

Configure o acesso e as permissões
Por último, adicione usuários e configure o que eles podem ver no Explore. Você pode 

personalizar diferentes níveis de acesso que vão de leitor a editor ou administrador.
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https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022179334
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022184794
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E TA PA  4

Comunicar-se 
com sua 
equipe e 
capacitá-la

Agora que você já tem todos seus novos 

relatórios prontos para serem integrados 

ao Explore, considere criar um plano de 

comunicação e ativação para informar 

a equipe das mudanças que estão por vir. 

Antes do lançamento, reserve um tempo para 

dar uma visão geral à equipe e explicar como 

os relatórios criados ajudarão a monitorar e 

acelerar o progresso rumo às metas. Durante 

essa seção, mostre os novos painéis e faça 

demonstrações passo a passo das principais 

métricas que a equipe precisa seguir. Reserve 

algumas horas antes e depois de lançar 

o Explore para esclarecer as dúvidas que 

surgirem quando as equipes começarem 

a analisar os dados.

Dependendo do tamanho da sua organização, 

pense em fazer um lançamento gradual com 

um pequeno grupo para coletar o feedback 

inicial. As dúvidas que surgirem durante este 

momento provavelmente virão à tona na 

implantação global do Explore. Colete e reúna 

esse feedback para criar listas de perguntas 

frequentes, documentos de ajuda e outros 

recursos internos que contribuirão para 

simplificar a migração para o Explore.
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E TA PA  5

Impulsionar 
a adoção e 
colocá-la 
em prática

Parabéns! O Explore foi lançado com 
êxito! Ajude sua equipe a aproveitar 
todo o potencial do Explore colocando 
em prática algumas destas simples 
ações para promover o engajamento.

Certifique‑se de que a equipe tem acesso aos 

painéis mais recentes. Desative os painéis 

desatualizados e adicione anotações que 

identifiquem os relatórios mais recentes e 

precisos. Não se esqueça de substituir os 

links antigos pelos novos para direcionar 

os colegas aos lugares certos.

Automatize o compartilhamento onde possível 

e verifique se os dados estão acessíveis. 

Substitua os relatórios programados que 

estão desatualizados no Insights pelos novos 

relatórios periódicos do Explore para todas as 

principais partes interessadas.

Por último, continue desenvolvendo 

as métricas analisadas para otimizar e 

impulsionar a mudança em sua organização de 

serviços. Os dados do atendimento ao cliente 

evoluem à medida que sua organização 

cresce. Com o Explore, você estará no 

caminho certo para aprofundar seus insights 

sobre sua empresa e seus clientes.
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Encerramento
Esperamos que esse guia tenha orientado você sobre os pontos necessários 

para otimizar sua análise em toda a empresa migrando para o Explore. O Explore 

foi desenvolvido para crescer junto com sua organização, seus clientes e suas 

necessidades. Os insights que você acha úteis hoje podem ser diferentes dos insights 

de amanhã! Medir a experiência do cliente é um esforço recompensador, e os melhores 

resultados vêm da visibilidade, da colaboração e da iteração. Os clientes merecem o 

que há de melhor em experiência de atendimento, e a Zendesk está aqui para ajudar 

você ao longo deste caminho.

Saiba mais em www.zendesk.com.br/explore
Para conhecer outros recursos de ajuda, visite a Ajuda do Explore.

http://www.zendesk.com.br/explore
https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/360001735914-Explore

