
O analytics vai 
revolucionar a 

qualidade da relação 
empresa e cliente

Uma das expectativas 
de todos nós é ser 
bem atendido pelas 
marcas, em qualquer 
ponto de contato, mas 
especialmente nos 
canais digitais

Do outro lado do bal-
cão, a premissa de 
todo call center, seja 

de atendimento, vendas ou 
cobrança, é oferecer uma 
experiência de qualidade. 
Como em um jogo de xadrez, 
qualquer movimentação 
equivocada e seu negócio 
poderá perder negócios ou 
deixar de recuperar crédi-
tos, no caso de cobranças. 

Não à toa: segundo uma 
pesquisa da consultoria 
Nielsen, apenas 5% dos bra-
sileiros são leais a produtos 
e marcas. Por isso, é muito 
importante definir algumas 
estratégias para garantir su-
cesso nesse relacionamento 
e a monitoria da qualidade 
baseada em analytics é uma 
das mais importantes.

Segundo estudo do Movi-
mento Compre&Confie em 
parceria com a ABComm, 
a quarentena fez com que 
o faturamento do varejo 
digital crescesse 56,8% de 
janeiro a agosto, em relação 
ao mesmo período de 2020. 
Isso mostra um aumento 
considerável da concor-
rência no ambiente digital 
e como um atendimento de 
qualidade pode fazer grande 
diferença nesse cenário.

E a monitoria de qualida-
de tem papel decisivo para 
um relacionamento lon-
gevo e bem sucedido com 
os clientes de uma marca. 
Isso porque é responsável 
por identificar os gargalos 
na operação e traçar es-
tratégias de melhorias. O 
acompanhamento contínuo 
permite uma visão ampla em 
busca da alta performance. 

Com a tecnologia de aná-
lise de dados como aliada, 
é possível saber quem é 
quem na sua linha de frente 
e aprimorar, cada vez de 
maneira personalizada, as 

habilidades dos operadores 
em busca da excelência no 
atendimento.

As melhores ferramentas 
de analytics conseguem ex-
trair informações preciosas 
por meio de análise de voz 
e texto durante os contatos 
com os seus clientes, em 
qualquer formato (e-mail, 
chat, telefone). Com base 
nesses dados, a monitoria 
de qualidade torna-se ainda 
mais eficaz - especialmente 
quando há uma camada de 
automatização e inteligên-
cia artificial, o que permite 
aos gestores:
	 •	Identificar	as	dificulda-

des e necessidades de 
ajustes na sua equipe

	 •	Aplicar	 treinamentos	
pré-definidos e custo-
mizáveis em formato 
de Ensino a Distância 
(EAD)

	 •	Realizar	 provas	 per-
sonalizadas para cada 
agente

	 •	Avaliar	 a	 performance	
por meio de relatórios, 
gráficos, notas e insights

É muito importante que 
sejam traçadas estratégias 
fundamentadas em dados 
reais, e não apenas por 
amostragem ou suposições. 
Conforme vimos nos dados 
deste artigo, não dá mais 
para ficar atrelado a pro-
cessos de gestão antigos e 
ultrapassados. 

As ferramentas de analy-
tics têm o potencial de 
revolucionar a forma como 
as marcas relacionam-se 
com seus clientes a partir 
de uma gestão operacional 
mais eficiente e assertiva, 
com o adicional de estarem 
cada vez mais acessíveis e 
calibradas para linguagem 
natural em português bra-
sileiro. 

Agora, resta saber: os gaps 
da sua operação impactam 
nos resultados dos negó-
cios? Se sim, talvez seja a 
hora de dar um próximo 
passo e tornar a tecnologia 
sua aliada.
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A Apple está intensifican-

do a luta contra a Covid-19: 
a empresa decidiu que seus 
trabalhadores não vacinados, 
que vão aos escritórios, devem 
se submeter a testes diários. O 
próprio CEO da empresa, Tim 
Cook, conduziu o processo que 
gerou essa decisão, também 
aplicável a trabalhadores que, 
por motivos de privacidade, 
não indicarem seu status de 
vacinação. 

Ao que consta, a empresa 
exigirá que os funcionários 
vacinados façam um teste rá-
pido semanalmente. A Apple 
fixou 24 de outubro como data 
limite para que seus funcio-
nários informem qual tipo de 
vacina tomaram, e quando; sem 
essa informação, a empresa 
considerará o funcionário não 
vacinado. Essas regras entrarão 
em vigor em 1º de novembro e 
afetarão apenas as instalações 
dos Estados Unidos, ao menos 
por enquanto. 

A política será um pouco 
diferente para os funcionários 
das Apple Stores, as lojas físi-
cas da empresa; estes, se não 
vacinados deverão apresentar 
testes duas vezes por semana. 
Para os vacinados, que traba-
lham nessas lojas também será 
exigido o teste rápido semanal. 

A empresa tem sido menos 
exigente do que outras big te-

chs, que exigem a imunização, 
mas a situação pode mudar com 
o fim de alguns prazos, como 
o estabelecido pelo governo 
Biden, que fixou a data de 8 de 
dezembro para que fornecedo-
res federais exijam de seus fun-
cionários imunização completa; 
como a Apple vende produtos 
ao governo, ela precisa atender 
a essa exigência. 

O governo americano tam-
bém tem pressionado compa-
nhias com 100 funcionários 
ou mais a exigirem vacinação 
ou testar não vacinados pelo 
menos uma vez por semana. 
A Apple também está cada 
vez mais perto de determinar 
que a maioria da equipe cor-
porativa retorne ao trabalho 
presencial. 

Após vários atrasos, a diretriz 
mais recente da empresa reco-
menda que seus funcionários 
trabalhem no escritório pelo 
menos três dias por semana a 
partir de janeiro, mas diz que 
confirmará qualquer prazo com 
um mês de antecedência. É 
possível que medidas desse tipo 
também passem a ser tomadas 
por empresas que operam no 
Brasil, com recusa à vacina-
ção provavelmente gerando 
demissões. 
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Nesse momento você 
pensa: existe bola 
de cristal? Será que 

eles estão me vigiando? A 
resposta é não! Mas existe 
uma ferramenta chamada 
mídia preditiva, que se tor-
nou imprescindível na pu-
blicidade digital hoje. Aliás, 
não podemos mais pensar 
nesse segmento sem o uso 
das tecnologias. 

Inclusive, é nesse caminho 
que as adtechs - Adverti-
sing Technology ganham 
corpo no Brasil como meio 
de alavancar resultados de 
negócio por meio de estra-
tégias digitais.De acordo 
com o relatório da Distrito, 
o Brasil possui cerca de 743 
startups do setor, que ofere-
cem soluções tecnológicas 
para marcas, agências de 
publicidade e criadores de 
conteúdo. Ao todo, essas 
empresas empregam 24 mil 
pessoas e já receberam US$ 
882,5 milhões em aportes 
nos últimos dez anos. Até o 
início de junho, já foram 11 
investimentos, que somam 
US$ 182,1 milhões.

Para Luiz Fernando Mo-
rais, fundador e CEO da 
Meediaonne, adtech brasi-
leira que tem o intuito de 
democratizar a publicidade 
digital inteligente para as 
micro, pequenas e médias 
empresas e agências, a 
integração de ferramentas 
e fontes de dados na pu-
blicidade digital aperfeiçoa 

É preciso pensar com a mente do consumidor e desenhar as 
experiências durante a jornada sob o ponto de vista dele.

Muitos acreditam que o pior da pandemia já passou. 
Contudo, ainda há muitas pessoas enfrentando problemas 
por conta de contratos que precisaram ser renegociados 
nos últimos meses. Isto pode se dar tanto com pessoas 
físicas, como a mensalidade escolar dos filhos, quanto 
com jurídicas, como o aluguel de um espaço comercial, 
por exemplo, havendo, assim, diversos entraves que não 
foram solucionados. 

Por isto, o advogado Emanuel Pessoa, Mestre em Di-
reito pela Universidade de Harvard, lista alguns desafios 
e técnicas para que as partes envolvidas entrem em um 
acordo e reduzam as perdas. “A Covid-19 afetou o equilíbrio 
econômico-financeiro de tratos firmados nas mais diversas 
áreas”, afirma Emanuel. Tentar satisfazer os interesses 
dos envolvidos é fundamental para evitar mais problemas. 

“O locador que insiste em receber o aluguel completo 
sem levar em conta que tudo que vivemos pode impedir 
o inquilino de ter o fôlego necessário para se recuperar 
no pós-crise. Essa atitude pode fazer com que o locador 
perca aluguéis futuros, saindo ainda mais prejudicado. 
Então, é preciso mostrar ao locador que é interesse dele 
que o inquilino se recupere”, explica. Assim, é essencial 
saber se colocar no lugar da outra parte. Essa empatia, 
argumenta o advogado, facilita a compreensão dos inte-
resses alheios.

Para uma negociação de sucesso, quanto mais opções 
forem criadas, maiores as chances de se fazer um bom 
acordo. “A falta de opções parece um ultimato, é pegar 
ou largar. E, muitas vezes, mesmo que um acordo sem 
opções seja muito bom, o outro lado pode rejeitar a 
proposta simplesmente por se sentir acuado e coagido”, 
alerta. Como cada parte tem uma idéia do que seja justo, é 
preciso adotar um critério objetivo de decisão que impeça 
que a subjetividade prevaleça. 

Se o critério não depende de uma das partes, é mais 
fácil que a outra o aceite. Um ambiente de confiança 
mútua pode facilitar a negociação presente e outras que 
possam ocorrer no futuro. A comunicação é primordial 
para isso, porque ela ajuda a superar um enorme desafio 
em qualquer negociação – compreender exatamente o 
que o outro quer dizer. Saber conversar de forma clara, 
direta e precisa, para não haver mal entendido e nem 
deixar passar batido partes importantes do contrato, é 
uma das chaves para o sucesso.

É essencial saber se colocar no lugar da outra parte, empatia 
que facilita a compreensão dos interesses alheios.

Quatro estratégias indispensáveis 
para a publicidade digital

Sabe quando você acessa o seu Instagram e, de repente, aparecem diversos anúncios de sapatos, o 
que justamente você estava procurando há pouco tempo atrás? 

gerados por algorit-
mos, mineração de 
dados e modelagem 
preditiva, é possível 
avaliar a probabilidade 
de um evento aconte-
cer no futuro. A técnica 
é bastante usada pelas 
marcas para fazer a 
segmentação do seu 
público baseado em 
seu comportamento, 
características demo-
gráficas, interesses e 
outras variáveis. Des-
sa forma, é possível 
identificar padrões de 
comportamento para 
enviar uma mensagem 
ou uma publicidade 
muito mais persona-
lizada e adequada ao 
momento do lead;

 4) Omnichannel - resu-
me-se no uso simultâ-
neo e interligado de 
diferentes canais de 
comunicação, com o 
objetivo de estreitar 
a relação entre online 
e offline, aprimorando, 
assim, a experiência 
do cliente. Para que 
seu uso gere valor 
para a experiência do 
consumidor é preciso 
pensar com a mente 
do consumidor e de-
senhar as experiências 
durante a jornada 
sob o ponto de vista 
dele. - Fonte e mais 
informações: (www.
meediaonne.com).

cada vez mais a jornada do 
cliente de ponta a ponta, 
procurando passos cada 
vez mais assertivos para en-
tender suas necessidades e 
antecipar o que ele precisa, 
saindo até mesmo, à frente 
da concorrência.

As adtechs estão presentes 
no Facebook, Google, You-
Tube, Instagram, Twitter, 
Pinterest, Tik Tok, entre 
outros aplicativos. Segun-
do o CEO da Meediaonne, 
existem quatro estratégias 
imprescindíveis para fazer 
uma publicidade digital as-
sertiva nessas plataformas. 
Confira: 
 1) Big Data – o arma-

zenamento incrível 
de dados para uma 
análise ou correlação 
futura potencializa as 
chances de criar uma 

campanha mais asser-
tiva. Esses dados dos 
internautas são coleta-
dos, por exemplo, em 
cadastros de lojas e em 
redes sociais. À medida 
que essa capacidade de 
armazenamento evo-
lui, maior será a chance 
da publicidade digital 
cativar o usuário;

 2) Inteligência Artifi-
cial (IA) - campo da 
ciência fundamental 
para aprimorar os pro-
cessos de automação 
do marketing digital, 
aperfeiçoando proces-
sos de personalização 
de campanhas;

 3) Marketing prediti-
vo – por meio da IA, 
big data e do machine 
 learning, que combi-
nam diversos insights 
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Apple aperta o cerco à Covid

Os principais desafios na hora de 
renegociar um contrato

Caso haja um acordo, a dica do advogado é não de-
morar para formalizar o que foi decidido, antes que 
alguém mude de ideia. É importante utilizar palavras 
conclusivas como “fechado”, “combinado” ou “temos 
acordado”, preferencialmente por escrito. É possível 
resolver a questão por WhatsApp ou e-mail, sendo que 
as duas partes devem manifestar se concordam ou não 
com os novos termos. Tudo isso vale como registro 
perante a Lei.

Vale lembrar que as negociações trabalhistas seguem 
regras próprias, que diminuem a margem de decisão das 
partes. Qualquer negociação relacionada ao trabalho 
formal que não siga o trâmite legal está sujeita a ser 
questionada.

Para Emanuel, a atenção deve ser redobrada especial-
mente em tempos de crise, já que muita gente está com os 
ânimos exaltados. Nesse caso, o ideal é deixar as emoções 
de lado e focar nos problemas a serem resolvidos. 

“A empatia é a melhor atitude neste momento. Fazer 
um esforço para se colocar no lugar do outro e entender 
que a situação está difícil para todo mundo é fundamental. 
Os interesses de todos estão alinhados: ninguém quer que 
o empreendedor quebre, que o trabalhador seja demiti-
do ou que o fornecedor não seja pago. Quando há esse 
entendimento, as partes conseguem se acertar”, finaliza. 
(https://twitter.com/emanuelpessoa_).
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