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Qual a importância 
da regionalização no 
atendimento virtual?

Proporcionar 
um atendimento 
humanizado e 
personalizado é um 
dos fatores mais 
determinantes para a 
satisfação e retenção 
dos clientes 

Em meio a constan-
tes avanços tecno-
lógicos, o uso da 

regionalização nos agentes 
virtuais vem se tornando 
uma ferramenta poderosa 
para esse objetivo – capaz de 
gerar uma enorme empatia e 
atração perante os consumi-
dores. Mas, nessa jornada, 
certos cuidados devem ser 
tomados, evitando riscos de 
desconfortos perante tais 
adequações.

Cada cliente é único. 
Mesmo em regiões meno-
res, com uma população 
reduzida, é possível encon-
trar variações linguísticas 
marcantes – com gírias 
e expressões únicas que 
definem aquele povo e 
sua comunicação. Quando 
levados em consideração 
no atendimento, esses de-
talhes podem fazer toda a 
diferença para que o con-
sumidor se sinta importante 
e volte a procurar a marca 
para futuras compras.

Em uma pesquisa condu-
zida pela Hibou, cerca de 
33% dos clientes desistem 
de buscar por uma empresa 
diante de uma má expe-
riência. Para piorar, 30% 
chegam a compartilhá-la 
em suas redes sociais, de 
acordo com dados divulga-
dos pelo Sitel Group. A pro-
pagação de uma jornada de 
compra negativa pode ser 
devastadora – mas, possível 
de ser evitada diante dessa 
atenção.

O atendimento virtual não 
precisa ser algo robotizado. 
Hoje, temos mecanismos ca-
pazes de trazer essas pecu-
liaridades linguísticas para o 
agente de voz, fazendo com 
que o consumidor se sinta 
mais confortável em conver-
sar com um atendente que, 
mesmo programado, possui 
seu mesmo modo de falar. 
Mas, é importante ressaltar 
que, nem sempre, essa será 
uma meta capaz de atingir 
100% de amplitude.

Em territórios extensos 
como o Brasil, se torna 
praticamente impossível 
trazer essa regionalização 
para o atendimento virtual. 

Afinal, em um único estado, 
temos dezenas de variações 
linguísticas completamente 
distintas uma das outras – o 
que demandaria enormes 
investimentos e tempo 
de desenvolvimento para 
incorporar todas essas re-
gionalizações. 

Não à toa, muitas compa-
nhias nacionais preferem 
implementar uma lingua-
gem mais neutra, como 
forma de evitar desenten-
dimentos ou desconfor-
tos. Para empresas mais 
nichadas ou regionais, criar 
atendentes virtuais com 
tais variações se torna mais 
acessível, desde que alguns 
cuidados sejam tomados. 
Antes de mais nada, é im-
prescindível pesquisar a 
fundo o linguajar utilizado 
em cada região para que, 
a partir disso, consiga ela-
borar a persona ideal para 
cada localidade. 

Comece pequeno e vá 
expandindo sua área de 
análise, contando sempre 
com o apoio de uma equipe 
especializada, que conduza 
o drive de voz do seu agente.

Este estudo é fundamen-
tal para a elaboração de uma 
cadência linguística aderen-
te ao seu público, identifi-
cando todas as característi-
cas que influenciam na voz 
desenvolvida, como as gírias 
mais utilizadas, expressões 
e entonações. 

Uma vez mapeadas, é 
preciso direcioná-las à área 
de atuação da companhia – 
afinal, em empresas como 
escritórios de advocacia 
ou de contabilidade, por 
exemplo, utilizar linguagens 
mais informais se torna in-
coerente com aqueles que 
irão adquirir seu serviço. 
Ainda, é necessário tomar 
o máximo cuidado para não 
exagerar e abusar desta 
regionalização. 

Nada em excesso é sau-
dável e, no atendimento 
virtual, utilizar expressões 
e gírias demasiadamente 
pode apenas trazer o efeito 
oposto, de estranhamento. 
É preciso compreender 
respeitosamente cada lin-
guajar, suas peculiaridades 
e balancear perfeitamente 
esses pontos – assim, seus 
consumidores se sentirão 
muito mais confortáveis e 
contentes em se relacionar 
com sua marca.
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Com um aumento mé-
dio de 13% no valor 
de bens de consumo 

massivo – alimentos, bebi-
das, limpeza doméstica e 
higiene e beleza -, o volume 
comprado para levar para 
casa retraiu 5% no 1º trimes-
tre de 2022 em comparação 
ao mesmo período de 2021. 

Para driblar a alta dos pre-
ços, embalagens menores 
vêm ganhando espaço no 
carrinho de compras, permi-
tindo que o consumidor con-
tinue com hábitos adquiridos 
na pandemia, como manter 
a família reunida (com itens 
para café da manhã) e optar 
pela praticidade (com lan-
ches). Um exemplo desse 
movimento é o aumento do 
consumo de refrigerantes 
em lata de até 355 ml (+23% 
unidades) e queda em emba-
lagens de mais de 1L (-22%) 
na comparação do primeiro 
trimestre deste ano com o 
mesmo período do anterior. 

No mesmo intervalo, a 
categoria de hambúrgueres 
apresentou crescimento de 
6% em unidades e retração 
de 2,6% em volume, en-
quanto a de margarinas teve 
aumento de 3,5% em unida-

Para driblar a alta dos preços, embalagens menores vêm 
ganhando espaço no carrinho de compras.

É cada dia mais corriqueiro o 
discurso das empresas de que 
possuem uma preocupação real 
com a inclusão e a diversidade 
em suas equipes. No entanto, o 
discurso não está efetivamente 
alinhado à realidade. Essa é a 
constatação da pesquisa People 
at Work 2022: A Global Workforce 
View. O levantamento, realizado 
globalmente, analisa as atitudes 
dos funcionários em relação ao 
mundo corporativo atual e o que 
eles esperam do local de trabalho 
no futuro.

De acordo com o estudo, a 
proporção de trabalhadores 

que entende que pessoas com 
deficiências estão igualmente 
representadas no seu ambiente 
profissional é de apenas 37%. 
“O percentual mostra que ainda 
temos um longo caminho pela 
frente quando falamos sobre 
igualdade no trabalho. As em-
presas já entenderam que se 
trata de um valor importante, 
que traz visões diferentes e um 
crescimento cultural igualmente 
relevante. Elas somente não sa-
bem ainda como colocar isso em 
prática”, alerta Mariane Guerra, 
vice-presidente de RH para a 
América Latina da ADP.

Dados do governo federal ates-
tam essa disparidade. Segundo 
o Painel de Informações e Esta-
tísticas da Inspeção do Trabalho 
no Brasil, entidade ligada ao 
Ministério do Trabalho, havia, em 
2019 (últimos dados disponíveis), 
701.424 vagas reservadas para 
PCDs. No entanto, apenas 53,02% 
do total (371.913) estão ocupa-
das, pouco mais da metade. Vale 
lembrar que a Lei de Cotas para 
Pessoas com Deficiência estabele-
ce que percentuais de 2% a 5% das 
vagas nas empresas – públicas ou 
privadas – devem ser destinados 
à contratação de PCDs.

“A Lei de Cotas foi um passo 
importante na consolidação dos 
direitos desse público. No en-
tanto, o próprio levantamento 
oficial demonstra que as em-
presas precisam de outros tipos 
de incentivo para atender a tais 
regulações. Uma delas, sem 
sombra de dúvida, é a criação 
de uma política de capacitação 
direcionada exclusivamente 
para os PCDs. As vagas existem 
e as empresas pagam multas por 
não preenchê-las. No entanto, 
faltam profissionais aptos a 
ocupar esse espaço”, avalia a 
executiva.

Segundo a instituição de ca-
ridade ADD International, 15% 
da população é constituída por 
pessoas com deficiências. Em 
números absolutos, são cerca de 
1 bilhão de indivíduos em todo o 
mundo. “Se pensarmos exclusi-
vamente no Brasil, estamos falan-
do de um número próximo a 32 
milhões de cidadãos. Não se pode 
virar as costas para essas pessoas, 
sob pena de desperdiçarmos um 
volume sem precedentes de ta-
lentos”, alerta a vice-presidente 
de RH da ADP. - Fonte e outras 
informações, acesse: (https://
www.adp.com.br).

Consumo dentro do lar retrai, 
chegando ao 

menor nível da pandemia
No primeiro trimestre de 2022, o consumo dentro do lar chegou ao seu menor patamar desde o começo 
da pandemia. É o que mostra o mais novo relatório Consumer Insights 2022, da Kantar, líder em dados, 
insights e consultoria. A principal razão é a alta dos preços

nho/pipoca +35%, iogurtes 
+35% e biscoitos +27%. No 
consumo por classe social, 
viu-se um crescimento de 
momentos de consumo de 
refrigerante em 17% na 
classe C, de iogurte em 18% 
na classe DE e de biscoitos 
em 9% na classe AB.

Outro destaque positivo 
dentro do lar foram as be-
bidas alcoólicas, que con-
quistaram consumidores 
este ano, com um aumento 
de frequência de 21% e de 
0,7% de penetração, em 
comparação ao 1º trimestre 
de 2020. Cestas de limpeza 
do lar, bazar e OTC (medica-
mentos livres de prescrição 
médica) foram as que mais 
cresceram no primeiro tri-
mestre de 2022, em relação 
ao período do ano anterior. 

A cesta bazar/OTC regis-
trou incremento de 15% 
em unidades, com destaque 
para ração para cães e gatos 
e analgésicos, e produtos 
de limpeza tiveram alta de 
5,8% em unidades, puxados 
pelas categorias detergente 
líquido, amaciante e sabão 
em pedra. Fonte e mais 
informações: (www.kantar.
com/brazil).
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des vendidas e queda de 1% 
em volume, indicando que 
as embalagens desses itens 
encolheram, uma estratégia 
da indústria para não sair 
do carrinho de compras do 
brasileiro. 

Itens de higiene e beleza, 
por sua vez, seguem tenden-
cia de embalagens maiores, 
registrando aumento de 
4,1% em volume e 0,3% em 
unidades compradas, com 
destaque para escova de 
dente, xampu e maquiagem, 
reflexo do fim do isolamento 
social e da volta das pessoas 
às ruas.

Prazer e praticidade vêm 
norteando as escolhas do 
carrinho, levando o con-
sumo de lanches em casa 
a um salto em frequência 
de 47,1% no 1º trimestre 
deste ano em relação ao 
mesmo período de 2020, 
pré-pandemia. Entre eles, 
as categorias que mais 
cresceram em pontos de 
penetração foram linguiças 
(+1,7), empanados (+1,4) 
e leite fermentado (+1,0). 

O estudo identificou um 
grande aumento de ocasiões 
ligadas ao prazer no mesmo 
período: pacote salgadi-

Mercado de trabalho para PCDs ainda é escasso e desigual

Quem conhece o mercado de forma-
lização digital de documentos, talvez 
já tenha escutado falar de Assinatura 
Híbrida. No entanto, o conceito da 
hibridez está muito mais presente no 
nosso cotidiano do que imaginamos. 
No âmbito da educação, por exemplo, 
muitas instituições de ensino alternam 
as aulas no modelo presencial e onli-
ne. Já na mobilidade urbana, muitas 
cidades adotaram a hibridez nos 
transportes com intuito de diminuir 
o consumo de combustível e reduzir 
a emissão dos poluentes. 

Durante a pandemia da Covid-19, 
muitas empresas também adotaram 
o modelo híbrido de trabalho, ou seja, 
um misto de presencial e home office. 
Essa combinação de tecnologias e 
modelos, presentes em vários setores 
da sociedade, também está inserida no 
mercado da formalização digital, onde 
é possível formalizar documentos ele-
trônicos de forma híbrida. Mas afinal, 
o que é Assinatura Híbrida?
	 •	Composição - A Assinatura Hí-

brida é composta pela assinatura 
digital e pela assinatura eletrônica. 
Por isso, antes de falarmos mais 
sobre a Assinatura Híbrida, é 
importante explicar brevemente 
os conceitos desses dois tipos de 
assinaturas (digital e eletrônica).

	 •	Assinatura Digital e Eletrônica 
- Pelo fato das terminologias “digi-
tal e eletrônica” serem semelhan-
tes, pode-se levar ao entendimento 
que estamos falando de sinônimos, 
porém, o mercado pratica o con-
ceito de que a assinatura digital é 

A Assinatura Híbrida é composta pela 
assinatura digital e pela assinatura 

eletrônica.

sentido, é correto afirmar que a 
assinatura digital é um dos tipos 
de assinatura eletrônica.

	 •	Conceito da Assinatura Híbri-
da - Em suma, Assinatura Híbrida 
pode ser definida como a utilização 
de mais de um tipo de assinatura 
em um mesmo documento. “O do-
cumento tramita no workflow onde 
um signatário utiliza a assinatura 
digital na formalização e um outro 
signatário pode utilizar uma outra 
forma de assinatura eletrônica, por 
exemplo”, explica Felippe.

Os serviços de formalização digital 
são imprescindíveis dentro das empre-
sas pois garantem maior agilidade nos 
processos, redução de custos, melhor 
controle e segurança nas transações 
e, sobretudo, contribuição com o meio 
ambiente. Sob esse ponto de vista, 
dependendo da peculiaridade de cada 
situação, a combinação entre as duas 
assinaturas pode ser uma alternativa 
flexível e mais acessível na formaliza-
ção de documentos eletrônicos.

“Empresas de diferentes tamanhos e 
segmentos, profissionais autônomos e 
pessoas físicas necessitam formalizar 
documentos. Esta heterogeneidade 
muitas vezes obriga a combinação de 
distintos tipos de assinaturas. Neste 
cenário, a formalização híbrida se 
torna uma opção interessante, pois 
consegue atender perfeitamente as 
especificidades de cada negócio”, 
conclui o CEO. - Fonte e outras 
observações, acesse: (https://www.
qualisign.com.br/).
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aquela que utiliza o certificado digi-
tal, enquanto a assinatura eletrônica 
é qualquer outro tipo de assinatura 
do mundo digital e, portanto, não se 
usa o certificado digital. 

  Para formalizar o documento com 
a assinatura eletrônica, utiliza-se 
login/senha, código por SMS ou por 
e-mail, biometria digital ou facial, 
entre outras formas.

  Waldemar Felippe, CEO da Qua-
liSign, empresa especializada em 
formalização digital, utiliza uma 
analogia para esclarecer a diferença 
entre assinatura digital e eletrônica: 

  “A assinatura eletrônica é con-
siderada o gênero que designa 
todas as espécies de assinatura de 
documentos eletrônicos. Por sua 
vez, a assinatura digital pode ser 
considerada uma das espécies do 
‘gênero’ assinatura eletrônica. En-
tão, podemos dizer que a assinatura 
eletrônica é uma floresta enquanto 
a assinatura digital é uma das espé-
cies de árvore desta floresta”. Nesse 


