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Como o atendimento por 
vídeo pode benefi ciar a 
experiência do cliente

no contact center

Em um ambiente 

globalizado de negócios 

nos dias de hoje, 

a necessidade em 

construir uma relação 

sólida com o cliente é 

mais importante do que 

nunca

Mesmo que o telefone 
ainda esteja presente 
em cerca de 68% de 

todas as comunicações de 
contact center, outros canais 
digitais como vídeo, e-mail ou 
bate-papo na web crescem em 
ritmo acelerado. De acordo 
com o instituto de pesquisa 
Forrester, 95% dos consumi-
dores utilizam mais de um 
canal para se comunicar com 
as empresas.

Atualmente, chats de vídeo 
compõe menos de 2% das 
operações de um contact 
center. No entanto, empresas 
visionárias estão implementan-
do vídeos como parte de sua 
estratégia de atendimento ao 
cliente. Isso porque 98% dos 
jovens entre 18 e 34 anos de 
idade relataram na pesquisa 
o uso de smartphones para 
assistir conteúdos de vídeo 
diariamente (Fonte Google e 
IPSOS). Claramente uma nova 
tendência que as empresas 
precisam se conscientizar.

Em 2016, a demanda por 
esse tipo de serviço cresce a 
medida que mais empresas 
testam sua efi cácia e rentabili-
dade em suas atividades atuais 
e no apoio ao cliente ou contact 
center. Na verdade, ambos 
clientes e empresas podem 
encontrar vantagens ao usar 
interações de vídeo em suas 
comunicações.

 
Serviços de valor 

agregado e experiência 

personalizada

Quando o cliente exige uma 
experiência ainda mais perso-
nalizada, o chat de vídeo é a 
maneira rápida e acessível para 
os agentes dos contact centers 
ajudá-lo. Esse sistema permite 
que os agentes personalizem 
ao máximo a experiência do 
cliente, isso porque chama-
das de conferência de vídeo 
de alta qualidade permitem 
a esses profissionais uma 
comunicação de forma tão 
efi caz, que acabam ajudando 
as empresas a construir as re-
lações envolventes necessárias 
para o sucesso nos negócios. 
Especialmente nas áreas de he-
althcare, help desk, fi nanceira 
(Banco) ou indústrias de vare-
jo, as empresas encontram os 
benefícios do uso deste canal 
em seu contact center.

 
Envolvimento emocional

As interações por vídeo per-
mitem ao contact center criar 
e manter essa comunicação 
mais próxima com o cliente, 
independentemente da distân-
cia.  Eles podem obter atenção 
imediata, precisão e consistên-
cia em tempo real durante suas 
interações com os agentes. É 
particularmente efi ciente, uma 
vez que utiliza uma abordagem 
emocional que pode infl uen-

ciar o comportamento dos 
consumidores com impacto 
direto sobre a sua motivação, 
contexto e atitude. Desse 
modo, se você consegue fazer 
com que  os consumidores 
aumentem  seu envolvimento 
com a marca, eles também 
podem aumentar o seu nível 
de despesas de compra de 
produtos ou serviços.

 
Experiência de primeira 

classe e qualidade de 

serviço

A introdução do vídeo como 
um canal de comunicação no 
contact center melhora a cola-
boração entre clientes e agen-
tes nos serviços de assistência, 
porque torna as conversas e o 
entendimento mais naturais e 
transparentes, muito parecido 
com as interações face a face. 
Contribui ainda para melhorar 
a qualidade do serviço e a 
satisfação do cliente, fatores 
diferenciadores para a con-
quista, retenção e fi delização 
do cliente.

 
Aliás, no que se refere à 

satisfação do cliente, o aten-
dimento por vídeo sobressai-
se a qualquer outro canal de 
comunicação utilizado. Cada 
vídeo chat pode ser gravado e 
usado para analisar o proces-
so de qualidade na empresa. 
Além disso, como a criação 
de culturas que priorizem e 
mantenham o foco no cliente 
é um dos maiores desafi os, as 
empresas podem controlar a 
qualidade dos seus processos 
para melhorar o engajamento 
com seus clientes.

 
Custos mais baixos

Em relação a desafi os, um 
dos principais para o contact 
center é sempre o de se ajustar 
a custos operacionais mais bai-
xos. Adicionando capacidade 
de colaboração por vídeo em 
seu contact center, pode-se 
reduzir as despesas de aten-
dimento ao cliente devido à 
defl exão ou menor duração das 
chamadas relacionadas. Além 
disso, o seu call center pode 
reduzir o investimento inicial 
uma vez que a administração, 
os processos em curso e os 
fl uxos de gestão podem ser 
otimizados dentro da Orga-
nização.

 
Motivação dos Agentes

A equipe de um contact 
center pode facilmente se 
adaptar a essa nova tecnologia 
por meio de um treinamento 
simples.  Do mesmo modo que 
o agente sente-se motivado 
em atender uma chamada e 
responder e-mails, com o bate-
papo de vídeo ele integra-se 
a uma atmosfera social plena 
ao interagir diretamente com 
os clientes.

À medida que caminhamos 
para um ambiente mais conec-
tado de Internet das Coisas, 
percebemos o quanto podemos 
melhorar o nível de nossa 
comunicação. E isso é funda-
mental para uma excelente 
experiência do cliente.

 
(*) É country manager da Presence 

Technology.

Maurício Visnardi (*)
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News@
Hitachi foca no mercado de monitoramento 
e segurança de vídeo

@A Hitachi Insight Group, que é responsável por conduzir 
empreendimentos globais unifi cados, referente à chamada IoT 

(Internet of things, ou Internet das coisas) e uma estratégia GTM (go-
to-market, estratégia de acesso a mercados), anunciou hoje três novos 
modelos da Plataforma de gerenciamento de vídeo (VPM), da Hitachi, 
projetados para migrar dinamicamente a companhia para mercados 
de segurança e monitoramento de vídeo — uma oportunidade de 
mercado disponível avaliada em mais de US$6 bilhões, com base em 
recentes estimativas de uma empresa de pesquisas independentes. 
As novas confi gurações de VPM, da Hitachi, combinam computação 
e armazenamento virtualizados, e são fornecidas como aplicativos 
completos, totalmente integrados. Estes novos modelos são otimizados 
para ambientes de segurança e monitoramento de vídeo corporativo 
e análise de suporte a vídeo (www.hitachiinsightgroup.com).

São Paulo recebe mega feira de tecnologia

@No mês de dezembro, São Paulo estará no centro das atenções 
para os amantes de tecnologia. A FITIC, Feira Internacional de 

Tecnologia e Inovação, desembarca na cidade, levando ao público a 
oportunidade de vivenciar experiências que vão desde realidade virtual, 
corrida de drones, impressão 3D, entre outras. No local, as pessoas 
poderão conhecer, experimentar e até comprar produtos ou serviços 
em exposição. Durante os quatro dias de feira, serão 350 expositores 
para demonstrar as mais recentes inovações do mercado, em uma 
área de 30.000 m² no São Paulo Expo. Os visitantes também poderão 
acompanhar palestras e workshops, com certifi cados de participação. 
Entre alguns dos palestrantes confi rmados estão nomes como Roberto 
Brandão, Country Manager da AMD Brasil, e Todd Barrett, diretor 
comercial do primeiro Centro de Marketing Internacional de Ontário 
(Canadá) na América do Sul, localizado em São Paulo. 

TP-LINK lança portal para parceiros

@A TP-Link, empresa global líder em conectividade e parceira para 
um dia a dia conectado, anuncia que irá usar sua participação na 

Até o dia 27 de outubro, os interessados 
por ciência e alimentação terão a oportu-
nidade de participar de diversas ativida-
des gratuitas promovidas pela Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento, Trabalho 
e Empreendedorismo (SDTE). Realizadas 
simultaneamente com a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), a edição municipal segue o tema 
nacional “Ciência Alimentando o Brasil”, que 
tem base na decisão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, que intitulou 2016 como o 
Ano Internacional das Leguminosas. 

Realizado desde 2004, esse evento tem 
o objetivo de aproximar a ciência e a tec-
nologia da população. Na capital paulista, 
as ações incluem ofi cinas, workshops e 
seminários voltados para o Dia Mundial 
da Alimentação, comemorado em 16 de 
outubro. As atividades reforçam a implan-
tação da Política Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

No dia 17, segunda-feira, das 9h30 às 
14h, o Mercado Municipal Paulistano 
(Mercadão) recebe o lançamento ofi cial 
do evento com as palestras “Por que 
devemos evitar o consumo de alimentos 
ultraprocessados” e o “Plano Municipal 
de Segurança Alimentar”. Na sequência, 
ocorre o workshop culinário “Gastronomia 
Saudável e Sustentável”.

O público ainda terá a oportunidade de 
participar da Arena de Inovação, no dia 20 
de outubro, no Centro Cultural Vergueiro, 
em que serão apresentados os projetos das 
duas edições do Programa de Valorização 
de Iniciativas Tecnológicas (Vai Tec). Os 
selecionados tiveram como foco principal 
trazer soluções para a melhoria da vida 
dos moradores de São Paulo.

Já no dia 21, sexta-feira, das 9h às 13h, 
a Semana de Ciência e Tecnologia oferece 
o Seminário Agricultura na Cidade de São 
Paulo que trará especialistas para debater 
temas sobre tecnologias a serem aplicadas 

no segmento de agricultura familiar, além 
de um balanço das iniciativas promovidas 
pela gestão municipal nesta área. Na parte 
da tarde, o tema agricultura será explorado 
em rodas de conversa sobre agroecologia, 
logística e consumo, além da apresentação 
de uma proposta desenvolvida pela Prefei-
tura de São Paulo, para ligar restaurantes 
e consumidores da capital a produtores da 
agricultura familiar no Mobilab (Rua Boa 
Vista, 136 – Centro), das 13h às 18h.

As atividades ocorrem em parceria com 
a Universidade de São Paulo, que também 
oferece uma programação entre os dias 18 
e 22 de outubro, no campus da Cidade Uni-
versitária, Parque de Ciência e Tecnologia 
e no Museu de Zoologia; e o Instituto de 
Economia Agrícola, que fará o seminário 
"Cenários Prospectivos para a Agricultura 
e Alimentação", no dia 19, quarta-feira, às 
14h, na Sala Ruy Miller Paiva (Praça Ramos 
de Azevedo, 254, 3º andar) (www.cienciaa-
limentandoobrasil.cmcti.com.br/).

Edição municipal da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia terá atividades diversifi cadas

O assunto preocupa tanto empresas como o público fi nal 
e merece toda a atenção. E para discutir esse tema que 
acontece na Fecomercio, em São Paulo, entre os dias 25 

e 27 de outubro o Congresso Security Leaders – maior evento da 
América Latina na área de Segurança da Informação e Risco. 

Gostaria de oferecer a Graça Sermoud, especialista em seguran-
ça digital e idealizadora do Security Leaders, para uma entrevista. 
Ela pode falar sobre os assuntos abaixo, entre outros:

 • Ransomwere – O termo não é novo, mas muito tem se fa-
lado sobre ele nos últimos tempos. Ransomwere é um tipo 
de malware que restringe o acesso ao sistema infectado, 
pedindo um resgate pela volta do acesso.

  Como evitar ser alvo de um criminoso que sequestra os dados? 
Se esse ataque acontecer, o que fazer?

 • Os hackers não estão mais apenas interessados dados 

fi nanceiros – A ‘bola da vez’ agora são os dados hospitalares. 
Como muitos hospitais e planos de saúde informatizaram o 
histórico médico de seus pacientes, resultados de exames, 
tratamentos e medicamentos utilizados se tornaram um 
conteúdo valioso – e passível de ser sequestrado. Como se 
proteger disso?

 • Falsas promoções no Facebook e Whatsapp – O brasileiro 
adora promoções. E quem não fi ca tentado por descontos de 
grandes marcas como Zara, Starbucks, McDonalds e Burger 
King? Os criminosos enviam uma mensagem proveniente 
convidando a participar de uma pesquisa e compartilhá-la com 
seus contatos para obter o cupom de desconto. Tudo falso.

  Como saber que essas promoções são verdadeiras? Como se 
proteger?

Segurança digital para 
empresas e público fi nal
Segundo a pesquisa Global de Segurança da Informação 2016, divulgada pela PWC, o número de 
incidentes de segurança reportados aumentou em 274% no Brasil – muito superior aos 38% de 
crescimento da média global

 • Polêmica sobre a obrigatoriedade de reportar ataques 

cibernéticos – É bom? É direito do consumidor? Por que 
as empresas são reportam?

 • Segurança na Internet das Coisas – A Internet das Coisas 
já é realidade, sendo possível controlar diversos eletrodomés-
ticos a distância pela internet. Mas e a segurança? Portões 
podem ser abertos, ar condicionado ser ligado. Casos recentes 
relatam a invasão de babás eletrônicas, assustando o bebê no 
meio da noite. Quais os perigos dessa conveniência? Como 
se proteger? 

 • Segurança para PMEs – Segundo o Sebrae, o Brasil tem 
mais de 6,4 milhões de empreendimentos, sendo que 99% 
deles são micro e pequenas empresas. Por terem tamanho e 
infraestrutura menor, nem todas conseguem se dedicar a se 
protegerem contra ataques cibernéticos. Como elas podem 
se proteger? O que é necessário sem tem muito dinheiro?    

 • O mal vem de dentro - Muitas empresas já assumiram que 
foram atacadas e que o culpado estava dentro da empresa. 
Uma pesquisa diz que as empresas podem demorar até 200 
dias para detectar um ataque. Aí vem a pergunta – no que 
vale mais a pena investir: em prevenção ou atacar apenas 
quando houver incidentes? 

Futurecom 2016 para estreitar os laços com revendedores e integradores 
de sistemas. Além disso, a empresa ainda irá lançar, durante o evento, 
ferramentas e plataformas de vendas voltadas ao mercado corporativo, 
com expansão das vendas em 2017. A escolha da Futurecom para o 
anúncio do novo foco corporativo da empresa para o mercado SMB, 
se deve à estratégica concentração de público para este segmento, 
uma vez que se trata do maior evento de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da América Latina (http://www.tp-link.com.br/).

Tudo sobre Educação em um só canal na internet

@A internet é hoje a principal fonte para busca de informações 
dos brasileiros, como aponta dados do IBOPE Media Brasil. Pen-

sando nisso, o grupo Vitae Brasil, que desenvolve soluções nas áreas 
de Educação, Saúde e Meio Ambiente, lançou o Conteúdo Vitae, um 
novo canal de vídeos no YouTube. O espaço reúne informações e dicas 
trabalhadas de forma leve e direta. No segmento educacional, um time 
de especialistas apresenta o Minuto Educação, vídeos de um minuto 
de duração que levam informações de qualidade que podem fazer a 
diferença no dia a dia do aluno, do professor, do gestor, da família e de 
toda a comunidade escolar (www.youtube.com/conteudovitae).

Serviço permite cliente ter sua logomarca em 
apenas uma hora

@Com a vida digital a mil, cada vez mais surgem demandas que precisam 
ser solucionadas com rapidez: um trabalho de faculdade, um evento no 

Facebook que precisa de imagens para ilustrar a fanpage, uma apresentação 
de trabalho que necessita de uma logomarca, ou até mesmo um compromisso 
com o grupo do futebol que precisa de um logo personalizado. A questão 
ainda é mais complexa para quem não está localizado nas capitais. Pode até 
parecer um problema, mas para atender a esse tipo de demanda a We Do 
Logos, maior comunidade de designers da América Latina, criou o projeto 
“Ao Vivo”. Ao optar por esse serviço, o cliente recebe, em média, duas opções 
de arte, sendo a primeira em até vinte minutos depois da contratação. A 
duração do atendimento é de uma hora e o designer responsável por criar 
o projeto desenvolve a ideia em tempo real e com o acompanhamento do 
cliente - que deverá passar o briefi ng e efetuar o pagamento diretamente 
no site. O atendimento é de uma hora e o cliente paga o valor fechado de 
R$ 99,00 (www.wedologos.com.br).

Saber como pensam e o que 
pensam os consumidores online 
é um grande desafi o, tanto para 
as marcas que possuem lojas 
virtuais e querem aumentar suas 
vendas, quanto para profi ssio-
nais de marketing e agências de 
publicidade que precisam atrair, 
conquistar e interagir com esse 
público. Justamente para atender 
esse anseio, o Opinion Box (www.
opinionbox.com), empresa de 
soluções digitais em pesquisas 
de mercado e opinião, e a Buscar 
ID (www.buscarid.com), empresa 
de marketing digital especializada 
em análise de dados, apresentam 
o E-BOOK “Jornada de Compra 
do E-Consumidor”.

A pesquisa foi realizada com 
1.075 internautas de todas as re-
giões do país, de ambos os sexos 

e de todas as classes sociais. Para 
responder ao questionário, era 
necessário ter realizado pelo menos 
uma compra online nos últimos 
12 meses.

O estudo descobriu, entre outras 
coisas, que 6 em cada 10 internau-
tas começam suas pesquisas pelo 
Google e 58% visitam de 2 a 5 sites 
antes de concluir a compra. Esses 
números apresentam diferença de 
acordo com a classe social e o perfi l 
de compra do usuário: quem faz 
mais compras costuma pesquisar 
mais do que quem compra menos, 
por exemplo.

Com 45 páginas, o E-BOOK “Jor-
nada de Compra do E-Consumidor” 
pode ser baixado gratuitamente 
por meio do link http://materiais.
opinionbox.com/ebook-jornada-
de-compra.

Ebook sobre comportamento de 
compra do consumidor digital


