
OMNI
Neste e-book vamos dar todas as dicas, diretrizes e explicar tudo o que 
você precisa saber sobre como encantar seu cliente, entender o que 
ele quer e o que ele precisa com o uso de uma solução omnichannel. 

O sucesso da sua empresa numa só ferramenta
CHANNEL:
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O QUE É
OMNICHANNEL

Uma plataforma omnichannel é 
o local onde você centraliza
todo o atendimento da sua
empresa com a certeza de estar
fazendo um bom trabalho, tanto
para seu negócio, quanto para
seus clientes, como para quem
faz o atendimento.

ENTENDA O QUE
É OMNICHANNEL

 A mudança foi considerável, 
visto que as mensagens 
estariam dentro de uma 
mesma plataforma, mas 
ainda faltava o principal: foco 
no cliente. As mensagens 
estavam lá, mas separadas 
por canais, não associadas 
por clientes. Agora é possível 
ter essa visão de toda a 
comunicação do cliente e 
muito mais. Todo cliente quer 
ser ouvido, não importa em 
qual canal ele fale. E não quer 
ter de repetir a mesma 
história. Só uma plataforma 
omnichannel pode fazer isso 
com agilidade e eficácia. 

Antes, atendíamos clientes num 
canal específico: via chat, site, 
e-mail, VOIP, SMS, Messenger,
telefone, WhatsApp. Se o cliente
enviasse uma mensagem por
um desses canais e depois
voltasse a se comunicar por
outro, não era possível sequer
saber da existência das duas
mensagens. Daí chegaram as
plataformas multicanal.

Entenda: O cliente não 
quer repetir a mesma 
história em todos os 

atendimentos.  
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Além disso, ela é fundamental para controlar a sua equipe, 
prevenir atritos e ter uma visão estratégica do seu negócio. A 
solução omnichannel oferece a visão da tríade do sucesso.

Quanto mais um cliente fala com a sua marca, quanto mais ele 
está engajado, mais ele compra. Esse diálogo também 
favorece a retenção da sua base. Se fosse para comparar, uma 
plataforma omnichannel é o anel de super poder que vai te 
ajudar a controlar tudo na sua empresa. 

SEUS
CLIENTES

SEU
NEGÓCIO

EQUIPE DE
ATENDIMENTO

PLATAFORMA
OMNICHANNEL
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PORQUE O
ATENDIMENTO
OMNICHANNEL É
TÃO IMPORTANTE?

O atendimento omnichannel é importante porque é assim que o 
cliente se comporta hoje. Ele fala com as empresas por vários 
canais, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Pessoas conectadas 
agem dessa maneira cada vez mais. Falam umas com as outras e 
também falam com a marcas por diversos canais. Iniciam uma 
conversação pela fanpage, depois usam o telefone e depois o site 
da empresa. Essa combinação de canais pode ter inúmeras 
variações.

Um cliente que tenta interagir 
com a marca e se sente 
ignorado porque a empresa 
não consegue saber onde e o 
que ele está falando é um 
cliente a menos! Um cliente 
bem atendido, além de 
fidelizado, tende a consumir 
mais.  

Um cliente bem atendido, 
além de fidelizado, tende 

a consumir mais. 
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PENSANDO
NO CLIENTE

EXPERIÊNCIA

No final das contas, o cliente é 
o centro de qualquer negócio.
É ele que compra o que a
empresa oferece, e vender é
o objetivo principal de um
negócio que visa o lucro. Sem
clientes esse propósito não é
alcançado. Por isso, todo o
resto deveria estar centrado
nesse ponto. É isso que
uma plataforma omnichannel
oferece de melhor.

Tudo o que seu cliente 
vivencia com a sua marca 
compõe a experiência do 
usuário. Desde antes da 
primeira aquisição, quando 
ele ainda é um prospect, até 
no pós-venda, otimizar a 
jornada completa do cliente, 
trazendo a análise das 
informações de todo o 
ecossistema do seu negócio 
tem o poder de transformar 
sua empresa e aumentar a 
lucratividade! 

Na prática, isso significa 
aumento de satisfação, de 
qualidade e de agilidade da 
comunicação. Uma plataforma 
omnichannel põe o cliente 
acima de tudo. 

Uma plataforma 
omnichannel põe o 

cliente acima de tudo. 

CLIQUE E OTIMIZE A EXPERIÊNCIA
DE ATENDIMENTO DO SEU CLIENTE
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CONVENIÊNCIA
Na verdade, quem escolhe o canal é o cliente, de acordo com o 
contexto e o momento em que ele está inserido quando entra em 
contato com a sua empresa. Estamos numa realidade hiper 
conectada. A conveniência é um dos quesitos muito 
importantes no atendimento das empresas e isso tende a 
aumentar num futuro próximo. Estar em vários canais não é 
mais uma opção, é uma necessidade. Os clientes esperam por 
isso! Onde seu público está? Por quais canais é possível entrar 
em contato com a sua empresa? Nos canais oferecidos, é fácil 
entrar em contato? É possível falar em tempo real? Pense em 
tudo isso e veja se faz sentido para sua empresa e se algum 
canal importante está de fora. 

Ouvir seus clientes, suas necessidades, engajá-los e atendê-los 
com base no histórico de atendimento gera uma boa 
experiência. A partir daí, é possível tomar decisões assertivas 
usando esse aprendizado. Colocar o cliente no centro da 
estratégia é gerar valor no serviço, que produz o reconhecimento 
pela excelência do relacionamento.

O WhatsApp por exemplo, é uma ferramenta muito importante 
porque a aderência entre o público brasileiro é de 96% da 
população. Lembre-se que se um cliente não consegue falar 
com a sua empresa, muito provavelmente ele vai se expressar 
em outros canais, influenciando negativamente outros usuários.  

96%
93%
73%

tem o WhatsApp instalado em seus 
dispositivos móveis.

dos usuários afirmam utilizar o 
WhatsApp todos os dias.

tem interesse em se comunicar com 
empresas através do aplicativo.

*usuários brasileiros

*

*

*
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CANAIS
O atendimento via WhatsApp é super importante, bem como em 
outros canais também! O usuário pode mandar uma mensagem 
por uma via porque está em casa num determinado momento e 
depois estar no trabalho e ter de se comunicar por outro canal. 
Determinados canais são mais propícios para determinadas 
mensagens. 

Com uma ferramenta omnichannel, é possível abrir uma 
chamada (ticket) e acompanhar a evolução do assunto em 
tempo real, nos canais que o cliente optar por entrar em contato. 
Numa solução única todos os canais e históricos dos seus 
atendimentos ficam registrados num mesmo local. 

Conteúdos longos e formais, contratuais, com formatação 
arrojada normalmente são enviadas por e-mail. Uma mesma 
comunicação pode levar o cliente a interagir com vários canais. 
Mas criar canais é bem mais fácil do que gerenciá-los. Além 
disso, mais do que gerenciar cada canal isoladamente, é preciso 
entender se um mesmo cliente está se comunicando com a sua 
empresa por vários canais diferentes. 
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Messenger, SMS, RCS, VOIP, chatbot, redes sociais: uso 
desses canais para atendimento.

E-mail: e-mail como canal de atendimento.

Chat online: uso de chat online como canal de atendimento.

Notificações automáticas por e-mail: o cliente recebe avisos 
por e-mail sobre o andamento do chamado, o que ajuda 
bastante a gerenciar as situações cotidianas e também 
emocionais do cliente.  

Avaliação do atendimento: sempre pensando no cliente, ao 
final do processo, o sistema dispara uma avaliação que 
ajuda a empresa a perceber como o atendimento está sendo 
realizado na prática.

FUNCIONALIDADES NO
ATENDIMENTO OMNICHANNEL
Histórico do chamado: tudo o que aconteceu em um chamado 
fica registrado em um ticket. Dessa forma, o cliente se sente 
ouvido e tratado com atenção, porque ele não precisa repetir 
incontáveis vezes a mesma história para ser atendido. Os tickets 
podem ser avaliados sob vários pontos de vista, como conexão 
entre tickets, confidencialidade, tickets com pré-requisitos (veja 
mais sobre esse conteúdo em ”Funcionalidades omnichannel 
para sua equipe”).

Formulário do site: formulário do site como canal de 
atendimento.
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WhatsApp Business: 96% dos brasileiros afirmaram ter o 
WhatsApp instalado, 73% dos usuários têm interesse em se 
comunicar com as empresas através do aplicativo. Então, 
esse é um canal onde sua empresa deve estar para dar 
conveniência e agilidade para a base de clientes. 
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CLIQUE E INTEGRE O WHATSAPP
COMO CANAL DE ATENDIMENTO 
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GERENCIANDO
SUA EQUIPE

Oferecer uma ferramenta de trabalho adequada que provê 
soluções para os agentes ajuda a evitar uma série de problemas. 
Lentidão no tempo de resposta ou listas de solicitações que 
nunca são resolvidas, pendências, excesso de mensagens que 
não dão solução, clientes insatisfeitos que se tornam detratores 
da marca nas mídias digitais e acabam por desgastá-la são 
situações que toda empresa deveria estar preparada para evitar. 
Visualizar, ajudar, instruir e parametrizar toda a gestão do 
atendimento é a principal função de uma solução omnichannel. 

Oferecer uma ferramenta 
de trabalho adequada que 
provê soluções para os 
agentes ajuda a evitar 

uma série problemas. 
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SAIBA COMO SOLUCIONAR OS 
PROBLEMAS DA SUA EQUIPE 
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Numa ferramenta omnichannel, é possível atender e 
administrar em um único painel todas as solicitações de seus 
clientes, independente do canal utilizado. Uma solução 
completa conta com vários modos de visualização na 
plataforma e versão para TV, para que todos possam 
acompanhar os principais números do atendimento em tempo 
real. Pelos painéis é possível ver os chamados por usuário, o 
total de chamados, por ordem de abertura, quais estão 
atrasados e os novos chamados e seus prazos (entre outras 
possibilidades).

ACOMPANHAMENTO

Gestão de SLA (Service Level Agreement), produtividade por 
agente, registro de históricos e relatórios completos para que 
seja possível uma visão tanto global, quanto por colaborador e 
por vários outros quesitos. Por assunto, projeto, por categoria, 
por datas, por tag's e outras classificações personalizadas 
(campo adicional customizável). Isso agiliza e otimiza o 
atendimento como um todo. A partir dos dados de uma 
ferramenta omnichannel é possível ter uma visão estratégica e 
criar (a partir de dados) soluções otimizadas. Um exemplo: 
automação de respostas repetitivas e pedidos frequentes.

TEMPO DE ATENDIMENTO

Numa ferramenta omnichannel, 
é possível atender e administrar 

em um único painel todas as 
solicitações de seus clientes, 

independente do canal utilizado
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Status do ticket: visão de status para quem gerencia. 
É possível verificar qual o status do ticket: aberto, 
processando, pausado e fechado.

Tags nos tickets: serve para sinalizar de forma visual a 
gestão dos tickets, possibilitando filtrar em relatórios e 
dashboard.

Ticket conectados: conecta as atividades para gerar o 
histórico e garante a possibilidade de abrir o ticket por 
atividades e atribuí-las para outras pessoas ou grupos. 

Ticket de pré-requisito: é uma ação de regra para o ticket, 
por exemplo, estabelece que o ticket X só pode ser 
iniciado quando o ticket Y estiver finalizado.

PREVENÇÃO DE ERROS
A partir dessa visão global, não só fica mais fácil resolver 
problemas, como é possível ter uma margem de previsibilidade 
de situações críticas que podem vir a acontecer a partir do 
acompanhamento do processo como um todo. Como a 
plataforma permite uma boa gama de filtros, o gestor pode, por 
exemplo, filtrar por "palavra-chave no assunto" e ver qual é o 
maior motivo de chamado e pensar numa solução para isso. 
Também temos funções como "base de conhecimento" e 
"respostas rápidas" que permitem agilizar uma consulta e 
padronizar respostas para solicitações recorrentes.

FUNCIONALIDADES 
PARA SUA EQUIPE
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Ticket confidencial: atribui a condição de confidencialidade 
para um determinado ticket, ou seja, o ticket poderá ser 
visualizado apenas pelo seu responsável e quem o 
responsável determinar como seguidores.

Checklist nos tickets: lista de necessidades que já 
compõem ou surgem conforme a interação com o cliente, 
podendo ser pré-definida com a categoria ou em uma 
atividade.

Campos adicionais nos tickets: inclusão de campos 
adicionais vinculados aos formulários padrões do sistema 
como cadastro de cliente e cadastro de tickets.

Avaliação do atendimento: avaliação do atendimento via 
e-mail através do formato de cinco estrelas. Os resultados
são registrados no ticket e demonstrados no dashboard.

Atribuição automática de tickets por palavras-chave, tema 
etc: atribuir um ticket automaticamente a um usuário 
conforme a palavra-chave ou tema. Ex.: se o cliente digitar 
"urgente" direcionar o atendimento ao usuário X e priorizá-lo.

Notificações automáticas por e-mail: disparo de e-mails 
automáticos com o objetivo de sinalizar uma nova ação, 
como abertura de ticket, alteração do status, pesquisa de 
satisfação ao finalizar, entre outros.

Compartilhamento de tickets: possibilidade de compartilhar 
tickets através de um link que ficará disponível para o 
usuário do sistema.
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Quick Tickets: são botões de fácil acesso, normalmente, 
atribuídos aos temas mais importantes, para facilitar a 
abertura e compartilhamento de um novo ticket.

Workflow de aprovação (regras): automação ao atribuir 
uma sequência de responsáveis em lista.  Ao finalizar o 
ticket, ele será automaticamente transferido para o 
próximo usuário da lista.

Controle de agenda: controle da agenda de cada agente de 
atendimento, o que permite equilibrar a distribuição do 
trabalho por perfil de atendimento, por capacidade, por 
assunto etc. 

Timer: refere-se a possibilidade de cronometrar o 
atendimento do ticket através dos botões play, stop e 
pause.
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FOCO
NO NEGÓCIO

Seu negócio, tanto do ponto de vista do produto e/ou serviço que 
você oferece, quanto no que diz respeito ao gerenciamento das 
relações que sua empresa mantém (fornecedores, prestadores 
de serviço etc) é a base de tudo. Uma empresa é definida pelo 
que ela entrega. Mas no cenário atual isso é muito mais 
complexo e exige uma visão estratégica.Uma ferramenta 
omnichannel evidencia e facilita a percepção de informações que 
antes estavam “espalhadas”.
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SAIBA COMO TRANSFORMAR SEU
SEU NEGÓCIO FOCANDO NO CLIENTE.
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Dos desafios que as empresas enfrentam hoje, a transformação 
digital está entre os maiores. O uso da tecnologia é necessário 
não apenas para replicar um serviço num formato digital, mas 
transformar este serviço em algo muito melhor. Plataformas 
omnichannel são fundamentais para negócios focados no 
cliente. E automação tem tudo a ver com o processo de 
transformação digital. Significa expandir consideravelmente a 
capacidade de atendimento, aumentar o índice de solução e 
prevenção de problemas e criar uma camada de proteção para 
sua equipe de atendimento, que por sua vez também terá mais 
disponibilidade para tratar de problemas mais complexos. Isso 
eleva como um todo a capacidade de atendimento.   

CAPACIDADE

Uma equipe mais ágil, com mais facilidade para resolver 
situações, visão estratégica da operação, diversas 
possibilidades de automação, relacionamento otimizado com 
clientes, fornecedores e parceiros. Tudo isso impacta 
diretamente nos custos da empresa. Com uma plataforma 
omnichannel é possível aferir que o negócio como um todo está 
voltado para a diminuição de custos e o atendimento não é um 
gerador de despesas.  

CUSTO

O uso da tecnologia é necessário não 
apenas para replicar um serviço num 
formato digital, mas transformar este 

serviço em algo muito melhor. 
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CUSTOMIZAÇÃO
Em um software de atendimento omnichannel, todos os 
atendimentos têm registro automático. Acompanhar essa base 
de conhecimento possibilita ter uma visão completa de todos os 
canais, dos perfis, dos históricos de atendimento, do que 
aconteceu durante as comunicação, quando e como. É possível 
cruzar todos estes dados para obter uma compreensão mais 
ampla e desta forma oferecer soluções e produtos que melhor 
atendam às necessidades do consumidor. Isso significa 
efetividade e maior capacidade para satisfazê-lo e gerar 
fidelização.

FUNCIONALIDADES 
PARA SUA EQUIPE

Avaliação do atendimento: avaliação do atendimento via 
e-mail através do formato de cinco estrelas. Os resultados 
são registrados no ticket e demonstrados no dashboard.

Cadastro do perfil por usuário (interno) da plataforma:
o sistema é composto por três perfis. São eles:
1) usuário\agente de atendimento com gestão das tarefas e 
funções relacionadas; 2) gerente com visualização das 
tarefas totais e usuários selecionados para reportar e 
3) administrador com acesso total para gestão do sistema.

Bots: automação com possibilidade de conexão com um 
bot (robôs de atendimento via chat).

Portal de conteúdo (Base de Conhecimento): automação 
com acesso a um portal que funciona como um repositório 
de informações. Ex.: documentos de suporte, links úteis, 
procedimentos, notícias ou outras opções usadas no 
negócio.
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Filtros rápidos e completos: múltiplos filtros, como ordem 
de prioridade, relacionados ao próprio usuário do sistema, 
aos seguidores, criados pelo usuário, não lidos, para 
aprovação, por protocolo, por data, entre outros.

Respostas rápidas (com anexos): automação com uso de 
respostas pré-cadastradas para procedimentos comuns, 
facilitando a dinâmica de atendimento, evitando digitação e 
erros, criação e esforços desnecessários. É possível incluir 
links de anexos nesta função.

Templates pré-definidos: automação com cadastro de 
templates pré-definidos com base em parâmetros do 
sistema, como: nome do cliente, data, número do ticket e 
outros. São geralmente utilizados para resposta 
automáticas de e-mail como para apresentação do status do 
ticket, etc.

Controle de agenda: controle da agenda de cada agente de 
atendimento.

Conexão com a base Receita Federal: ao digitar o CNPJ no 
cadastro de um novo cliente PJ, os outros dados cadastrais 
são carregados automaticamente (não é válido para PF).

Localização (mapa): mapa de localização com os clientes e 
usuários.

Workflow de aprovação (regras): automação ao atribuir uma 
sequência de responsáveis em lista.  Ao finalizar o ticket, ele 
será automaticamente transferido para o próximo usuário da 
lista pré-cadastrada.
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Filtros rápidos e completos: possibilidade de múltiplos 
filtros como ordem de prioridade, relacionados ao próprio 
agente, aos seguidores, não lidos, para aprovação, por data, 
por status, por tempo etc.

Dashboards: visualização personalizada de dashboard 
para controle total da operação que mostra por gráficos o 
nível de atendimento, o status dos tickets, o esforço 
operacional, entre outros. 

Lista de permissões de IP: possibilidade de bloquear IP’s 
para acesso ao sistema.

Inclusão das políticas e horários de expediente: refere-se 
a inclusão de cadastro de horário de expediente por 
usuário. Esta configuração impactará na atribuição 
automática do ticket. Ex.: Um ticket foi aberto às 9h será 
direcionado a um usuário ativo. 

SLA’s de acordo com categoria, grupo e empresa: 
configurar SLA’s conforme a categoria de grupos e 
empresas. Ex.: O prazo para atendimento de 2ª via de um 
cliente específico é de 24 horas, já para os outros clientes 
é de 36 horas.

Painel para TV: painel exclusivo com elementos visuais 
favoráveis para serem projetados em uma televisão, de 
forma que várias pessoas possam acompanhar o 
atendimento em tempo real.

Customizações: logotipo, tela de fundo e domínio (URL) 
para deixar tudo do jeito da sua empresa. 
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Possibilidade de exportar para planilha (xls): possibilidade 
de exportar para Excel a base de tickets, clientes, usuários 
e contatos.

Boards pessoais e personalizadas (formato kanban): 
criação de boards por usuários com visualização 
configurável e exclusiva. A gestão do board é através do 
modelo de Kanban (painel magnético).

Compartilhamento de Boards: compartilhamento de  
boards com outros usuários.

Painel para TV: painel exclusivo com elementos visuais 
favoráveis projetados em uma televisão.
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PONTOS
IMPORTANTES
DE UM BOM
ATENDIMENTO

Como na proposta da Tríade do Sucesso, ponha o 
cliente em destaque.

Facilite e agilize todas as formas e canais de 
comunicação com o cliente.

Pense em automação no que é pertinente (tarefas 
repetitivas, respostas rápidas etc).

Entenda as necessidades da sua equipe e forneça 
soluções. 

Preveja situações críticas a partir do conhecimento 
que já existe.

Tenha uma visão estratégica e solucione de uma vez 
os problemas.

Use uma plataforma omnichannel, essencial para 
uma empresa de sucesso.
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A SOLUÇÃO
SUPERNOVA
ATENDIMENTO

A Supernova Atendimento, plataforma omnichannel da Dendron, 
oferece tudo o que está contido neste e-book. Em um só 
software, todo o controle do atendimento da sua empresa. 
Nossa solução foi feita de acordo com as necessidades reais 
dos clientes e do dia-a-dia de um atendimento centrado no 
cliente. 

Entre em contato e solicite mais 
informações. Temos um time de 
especialistas para demonstrar  a 
ferramenta funcionando na prática 
e como ela irá revolucionar seus 
negócios. 

Em um só software, 
todo o controle do 

atendimento da sua 
empresa.
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CLIQUE  E SOLICITE UMA
DEMONSTRAÇÃO GRATUITA 

http://sna.dendron.com.br/supernova-atendimento


www.dendron.com.br

contato@dendron.com.br
Telefone: (11) 4950-1616

CONTATO
/dendrontecnologia /dendrontecnologia @dendrontecnologia

https://www.facebook.com/dendrontecnologia/
https://www.linkedin.com/company/dendrontecnologia
www.instagram.com/dendrontecnologia
www.dendron.com.br



