
O impacto da 
pandemia no uso de 

robôs de conversação

A pandemia trouxe 
transformações 
sociais e econômicas 
que alteraram  a 
relação entre as 
pessoas e a maneira 
como o consumidor 
interage com as 
empresas

Dentre diversos exem-
plos que provam 
isso, está o fato de 

que, durante o isolamento 
social, segundo startups 
e companhias que atuam 
no setor de telecomunica-
ções/ softwares, o brasileiro 
passou a falar mais com as 
máquinas ou robôs de con-
versação. 

Seja pela constatação de 
que as pessoas começaram 
a passar muito mais tempo 
navegando pela internet 
ou pela redução de call 
centers devido ao risco de 
contágio dos funcionários, 
tal mudança fez com que 
essa interação crescesse de 
50% a 200%, dependendo 
do serviço e da área de 
atuação do cliente.

Conhecido como um auto-
matizador de atendimento, 
o voicebot, ao contrário 
dos intermináveis menus 
sequenciais, que exigem 
que o cliente digite a op-
ção desejada, permite que 
a interação via voz seja 
diretamente incentivada, 
facilitando o contato e 
melhorando a experiên-
cia do consumidor. Nesse 
sentido, principalmente na 
pandemia, tal solução é uma 
das principais apostas cor-
porativas, uma vez que um 
levantamento da Statista 
aponta que 72% das pessoas 
que fazem buscas por voz 
em seus dispositivos dizem 
que isso já se tornou parte 
de suas vidas. 

Seguindo a mesma linha 
do impacto do isolamento 
social neste segmento, uma 
outra pesquisa encomenda-
da pelo Google e realizada 
pela Ipsos mostra que 40% 
dos entrevistados fizeram 
compras online em lojas e 
varejistas que não compra-
vam antes do isolamento 
social. Além disso, um em 
cada cinco consumidores 
brasileiros está experimen-
tando marcas com as quais 
normalmente não tinham 
o costume de relacionar. A 
projeção é que, até 2022, 
a busca por voz para as 
necessidades de compras 
terá se transformado em 
uma indústria de US$ 40 
bilhões de acordo com a 
Mobile Marketer. 

Aqui no Brasil, já começa-
mos a sentir esse impacto na 
indústria de relacionamento 
com clientes. Segundo o 
Mapa do Ecossistema Brasi-
leiro de Bots 2020, o número 

de robôs de conversação 
no Brasil adotado pelas 
empresas (ambos chatbots 
e voicebots) aumentou 68% 
em um ano e passou de 60 
mil para 101 mil, sendo 
que cada um dos robôs 
conversa, em média, com 8 
mil usuários únicos e troca 
92 mil mensagens por mês.

Além de tudo isso, muitas 
marcas renomadas também 
estão percebendo o quanto 
a inovação tem sido capaz 
de melhorar a eficiência do 
trabalho, em várias frentes, 
e que esta aposta positi-
va tem vindo de diversos 
segmentos do mercado, 
como operadoras de TV por 
assinatura, varejistas, ban-
cos tradicionais e digitais, 
seguradoras, universidades, 
operadoras de telecomuni-
cação, entre outras. 

Aqui vale uma constata-
ção importante: há muitos 
benefícios envolvidos na 
implantação do voicebot, 
sendo que um dos mais re-
levantes diz respeito a uma 
demanda emergente no 
mercado: a maioria dos usu-
ários prefere usar a voz para 
gerar comandos, em vez de 
digitar. Além disso, para as 
empresas, a tecnologia sig-
nifica mais automatização e 
melhor performance no dia 
a dia do atendimento.

Outra vantagem é a otimi-
zação dos recursos huma-
nos. Ao adotar a solução, 
pode-se liberar os profissio-
nais de atendimento para 
que realizem tarefas mais 
estratégicas, retirando-os 
da operação manual e repe-
titiva. A minimização de er-
ros, que são mais comuns na 
atividade humana, também 
desponta como um efeito 
bastante positivo.

Neste contexto, muitos 
acreditam que depois que a 
pandemia passar, as empre-
sas que criaram às pressas 
soluções temporárias de 
bots vão amadurecê-las e 
transformá-las em defini-
tivas. A perspectiva é de 
que após este período haja 
uma conscientização maior 
da importância da trans-
formação digital dentro do 
ambiente corporativo, dos 
governos e da sociedade 
em geral. 

Tal reconhecimento, 
abrangerá não apenas es-
sas soluções, mas diversas 
outras ferramentas de digi-
talização e automatização 
de procedimentos. Embora 
esse seja um processo que 
já vinha acontecendo nos 
últimos anos, os desafios 
da pandemia certamente 
impulsionaram a transfor-
mação digital em diversos 
segmentos da economia, 
trazendo mudanças irre-
versíveis e imprescindíveis 
para essa evolução. 

(*) - É CEO da Interactive Media.
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É necessário definir políticas de reembolsos, 
trocas e pagamentos.

Os brasileiros movi-
mentaram R$ 1,84 
trilhão com compras 

em cartão de crédito, débito 
e pré-pago em 2019, de acor-
do com a Abecs. No entanto, 
parte desse dinheiro retorna 
aos consumidores devido ao 
cancelamento das vendas 
realizadas. 

Essa devolução é conhe-
cida como chargeback. 
Entretanto, este fato surge 
por erro de processamento 
do banco, erro no valor 
cobrado pela loja, o cliente 
não receber a mercadoria 
conforme combinado na 
compra ou um dos motivos 
mais comuns: fraude. Dian-
te desse contexto, a Seven 
Tech Group, referência há 
15 anos em soluções tecno-
lógicas de meios eletrônicos 
de pagamento, lista quatro 
dicas para minimizar ou 
evitar que sua empresa sofra 
com esses prejuízos:
	 •	Identifique-se: é impor-

tante incluir o nome da 
empresa no comprovante 
de pagamento, pois há ca-
sos em que o consumidor 
solicita o reembolso de 
compra pelo fato de não 

Evite o problema 
que afeta a credibilidade 

e a rentabilidade das empresas

para evitar fraudes, 
um dos motivos do 
chargeback. Por isso, 
mantenha atenção em 
relação à autenticida-
de dos endereços de 
e-mail, CPF, telefones, 
endereço residencial 
e demais informações 
que o sistema solicita.

“O chargeback é um dos 
grandes problemas dos em-
presários e empreendedo-
res, principalmente aqueles 
que atuam com pagamentos 
online, modalidade que 
cresceu demasiadamente 
nesta época de pandemia. 
Para quem trabalha nesse 
setor, cada compra finalizada 
e liquidada é uma comemo-
ração. 

No entanto, é primordial 
entender os dois lados da 
moeda, haja vista que um dos 
principais motivos para isso 
se dá porque o cliente teve 
o cartão fraudado, ou seja, 
também é um transtorno 
enorme para este”, pontua 
Leandro Menegon, Diretor 
de Operações da Seven Tech. 
- Fonte e mais informações: 
(www.7techgroup.com).
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Idosos buscam casas e apartamentos que mantenham o maior 
nível de independência e autonomia física.

Não é segredo para 
ninguém que o Bra-
sil está envelhe-

cendo. Para se ter ideia, o 
censo de 2010 revelou que 
19,6 milhões de brasileiros 
estavam com mais de 60 
anos de idade, e em 2019 
este número já era de 28 
milhões, segundo dados 
do IBGE.  

Existem várias razões 
para este crescimento, 
mas dentre elas, os avan-
ços da medicina e a queda 
das taxas de mortalidade 
e natalidade são alguns 
dos fatores que já contri-
buem para as alterações 
nos índices do mercado 
imobiliário. Essa mudança 
demográfica reflete não 
apenas no planejamento 
do Estado, que terá que 
arcar com mais aposen-
tadorias do que consegue 
pagar, mas também com 
todo o mercado, entre eles 
o imobiliário. 

Especialista em venda, 
locação e administração 
de Imóveis, Rafael Sco-
delario (www.instagram.
com/rafaelscodelario/) 
acredita que, em alguns 
anos, adequações serão 
cada vez mais comuns 
para comportar esse novo 

Longevidade da população vai alterar o 
cenário do mercado imobiliário

Porém, também não é 
prudente para o mercado 
generalizar esse público. 
Scodelario ressalta que, as-
sim como qualquer cliente 
do mercado, há idosos que 
preferem apartamentos a 
casas, há quem goste de lo-
cais mais agitados, outros 
de casas de campo. “Todo 
cliente possui desejos e 
particulares. O mercado 
não pode ignorar aspectos 
que são essenciais para fai-
xas etárias mais elevadas, 
mas também não há como 
padronizar os empreendi-
mentos para uma categoria 
de idoso apenas”, alerta. 

O especialista lembra 
que o aumento da longe-
vidade pode ser um campo 
fértil para a empregabili-
dade do setor. “Os idosos 
possuem características 
que são extremamente 
relevantes para ser um 
bom corretor de imóveis, 
como poder de escuta, 
negociação com base em 
experiências próprias e 
paciência. O mercado pode 
encontrar na população 
mais idosa, com dificulda-
de em se realocar no mer-
cado de trabalho, uma boa 
força de trabalho”, finaliza. 
Fonte: MF Press Global.

Presente cada vez mais na vida dos brasileiros, seja por oferecer segurança, facilidade para pagamento, 
imediatismo, agilidade e bônus, o cartão de crédito costuma dar boas condições que aliviam o bolso de 
qualquer cliente

lembrar ou não reconhe-
cer o nome da empresa 
em sua fatura. Ou seja, 
esse ato de identificação 
pode ajudar a sua em-
presa a não sofrer com o 
chargeback.

	 •	Tenha regras: é neces-
sário definir políticas 
de reembolsos, trocas, 
pagamentos e de qual-
quer tema plausível para 
passar informação e 
confiança ao consumi-
dor. Inclusive, é bom 
deixá-las claras para o 
público, para que não 
haja surpresas para ne-
nhuma das duas partes.

	 •	Invista em ferramen-
tas: ainda que essa 
opção gere um alto 
custo de investimento 
e demanda de caixa, 
ela pode evitar muitos 
casos de chargeback, 
além de dar mais ga-
rantia para transações 
a prazo, haja vista que 
ferramentas de análise 
de crédito são muito 
comuns e são uma boa 
alternativa para varejo 
e loja online.

	 •	Tenha atenção:  é 
fundamental verificar 
os dados dos consumi-
dores, principalmente 
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público. “As pessoas mais 
velhas possuem uma van-
tagem que é a facilidade 
de crédito, visto que a 
estabilidade financeira se 
traduz em uma melhor 
chance de aprovação de 
financiamento imobiliário, 
por exemplo. Porém, o 
imóvel para esse público 
costuma ter características 
próprias, necessitando de 
adequação”.

Segundo o especialista, 
esse perfil geralmente já 
possui um imóvel e adqui-
re outro para fins de lazer 
ou mesmo para estar mais 
próximo da família ou em 
ambientes menores, que 
facilitem a locomoção e 
promovam a praticidade. 
Além disso, é preciso que 

a sociedade se prepare 
para um aumento de idosos 
ativos e independentes, os 
empreendimentos imobili-
ários também já planejam 
locais que atendem essa 
faixa etária. 

“As empresas começam a 
pensar em residências que 
mantenham a produtivi-
dade dessas pessoas, com 
serviços específicos nas 
redondezas, locais para a 
socialização, visto que a 
solidão é figura presente no 
envelhecer, por exemplo. É 
importante considerar que, 
geralmente, idosos buscam 
casas e apartamentos que 
mantenham o maior nível 
de independência e auto-
nomia física”, comenta o 
especialista.

Vinicius Oliveira (*) 

O e-commerce no Brasil chegou 
em 2020 à marca histórica de R$ 87 
bilhões em vendas, o que represen-
ta um crescimento de 41% em rela-
ção a 2019. Essa expansão foi mais 
expressiva no primeiro semestre, 
principalmente no segmento B2C 
(Business-to-Consumer). Outro 
dado interessante apresentado 
numa pesquisa publicada pela PwC 
mostra que 40% dos consumidores 
deste mercado virtual estariam 
dispostos a pagar um pouco mais 
caro para terem suas encomendas 
entregues o mais rápido possível. 

Para que isso ocorra é fundamen-
tal entender a esteira produtiva de 
uma empresa do comércio eletrô-
nico, que passam pelas seguintes 

etapas: recepção do pedido na 
web, análise financeira, validação 
da forma de pagamento, confir-
mação da compra, produção do 
pedido - separação, carregamento 
e expedição, confirmação da entre-
ga e, por fim, o pós-venda com a 
avaliação da compra para registro 
de melhorias e fidelização. 

Para que esse fluxo tenha agilida-
de, é fundamental que as estraté-
gias operacionais estejam regadas 
de soluções digitais, que vão dar o 
tom necessário ao grande diferen-
cial de preço e tempo de entrega. 

Nesse sentido, podemos trazer 
conceitos como da Logística 4.0, 
que é baseado na aplicação dos 
novos recursos tecnológicos para 
otimização dos processos, do Big 
Data, responsável pelo volume 

de dados estruturados do consu-
mo regionalizado e do Machine 
Learning, cujos sistemas podem 
aprender a identificar padrões e 
tomar decisões com o mínimo de 
intervenção humana, apoiando 
ações estratégicas com segurança 
e gestão de riscos em planos cor-
retivos no modelo ágil. 

Já para o abastecimento de lo-
jas e estoque avançado, deve-se 
considerar o conceito do Demand 
Driven Replenishment, que traz 
aumento do nível de serviço com 
a disponibilidade contínua dos 
produtos, oferecendo prazos de 
entrega extremamente ágeis, o que 
aumenta as chances de fidelização 
de clientes. Ou seja, é preciso 
municiar o comércio sobre a nova 
tendência das lojas de rede, que 

envolve a transformação cada vez 
mais voltada a Centros de Distri-
buição ou mini CDs avançados. 

Somado ao cenário de tecno-
logias disruptivas, o conceito de 
Segurança Exponencial promove 
a alocação inteligente de recursos 
para potencializar a proteção, ante-
cipar os eventos com automação e 
pronta resposta às ameaças, redu-
zir o custo total com a estrutura de 
segurança e gestão remota, além 
de automatizar os processos e as 
rotinas, entre outros benefícios. 

Com o e-commerce voltado a 
recursos tecnológicos para a oti-
mização dos processos, é possível 
operar de forma inteligente, segura 
e automatizada, posicionando o es-
toque estrategicamente de maneira 
competitiva, entregando com preços 

e prazos de entregas imbatíveis. 
Essa é a nova realidade e se tornou 
um caminho sem volta, pois a com-
petitividade por fatias de mercado 
está cada dia mais acirrada e esse 
crescimento tende a continuar. 

Agora, resta saber quais empre-
sas irão ganhar vantagem com-
petitiva neste novo cenário, pois, 
para se manter em destaque no 
mercado, é preciso investir na digi-
talização, incorporando tecnologia 
ao negócio e contando com apoio 
especializado, como a consultoria 
operativa. 

Afinal, o mercado do futuro está 
em construção nesse momento! 

(*) - É especialista em segurança pública 
e privada e consultor sênior de segurança 

empresarial na ICTS Security (www.
ictssecurity.com.br).

Segurança exponencial e tecnologia disruptiva: importantes aliadas do e-commerce


