
Tecnologia e atendimento 
personalizado são o futuro do 

customer experience

A relação entre 
empresas e 
consumidores mudou. 
Não é mais possível 
oferecer um contato 
superficial, lento e de 
má qualidade para 
atender os clientes

Seja por meio do telefo-
ne, de um chat ou por 
e-mail, o atendimento 

precisa ser ágil. A tendência 
em customer experience 
é inicialmente entender as 
necessidades de cada parcei-
ro para então construir um 
relacionamento de ponta a 
ponta, entendendo o negócio 
como um todo, oferecendo as 
melhores soluções personali-
zadas possíveis.

A redução do tempo de 
atendimento, e até mesmo de 
sua necessidade, é uma das 
principais transformações. O 
uso de ferramentas apropria-
das e o estudo aprofundado 
da jornada do consumidor, 
bem como seu perfil, são al-
guns dos métodos que podem 
apontar soluções para que o 
contato com o consumidor 
possa ser realizado de ma-
neira satisfatória. 

O contato por meio de 
diferentes ferramentas é o 
que conhecemos por omni-
channel, que significa estar 
presente em todos os canais 
e disponibilizar múltiplas 
possibilidades de atendimen-
to, quando e onde o cliente 
desejar. É a partir dos aten-
dimentos solicitados ou rea-
lizados que o sistema reúne 
os dados de forma analítica, 
incluindo as ferramentas e 
serviços mais procurados. 

Estes dados são então 
fornecidos para as compa-
nhias que utilizam o serviço 
de atendimento ao cliente 
terceirizado, sejam de qual 
segmento for. Assim, as 
empresas podem direcionar 
investimentos e esforços na 
direção correta, de acordo 
com o que o cliente deseja.

Ainda sobre as tendências, 
uma grande transformação 
que deve mudar as mais 
diversas áreas da vida, in-
cluindo a experiência do 
cliente, é o metaverso, tec-
nologia de realidade virtual 
que possibilita a imersão. 
Assim, o atendimento ao 
cliente deverá ser realizado 
de maneira ainda mais ágil e 

personalizada uma vez que 
contemplará as necessidades 
específicas da pessoa e não 
do público em geral.

Hoje, já não é mais possível 
pensar em um atendimento 
único. 

As tecnologias são desen-
volvidas com o intuito de 
considerar o aspecto humano 
para o atendimento. Outro 
aspecto fundamental em 
customer experience é a 
tecnologia, área que recebe 
cada vez mais investimentos 
e inovações. Um exemplo 
é o chamado SecureCXTM, 
um software que identifica 
a pessoa que está tendo 
acesso aos dados, se alguém 
se aproxima com um celular 
tentando obter informações, 
por exemplo, o sistema blo-
queia automaticamente essas 
atividades. 

A partir do trabalho remoto 
novas tecnologias voltadas 
para a segurança de dados 
e dos colaboradores vem 
sendo implementadas, in-
cluindo reconhecimento de 
voz e treinamento virtual 
de novos funcionários. Além 
disso, novos processos pas-
saram a ser ensinados para 
os atendimentos das contas 
também de forma remota, 
trazendo agilidade na adoção 
de novos procedimentos, de 
forma eficaz e fácil.

Não podemos deixar de 
mencionar a utilização cada 
vez maior do chatbot. A fer-
ramenta, que funciona por 
meio de inteligência artificial, 
identifica dúvidas frequentes 
dos consumidores e encami-
nha templates e respostas es-
pecíficas, sem a necessidade 
de espera para falar com um 
atendente.

Apesar do grande número 
de ferramentas e novidades 
tecnológicas, a verdadeira 
mudança está na personali-
zação do atendimento para 
cada cliente. Cada pessoa 
tem necessidades específicas 
e não é possível fazer genera-
lizações. O aspecto humano 
é sempre o foco do trabalho 
em customer experience, já 
que o nosso papel é oferecer a 
melhor experiência possível, 
seja através de ferramentas 
simples como o telefone ou de 
novidades imersivas, como o 
metaverso.
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Muitos são os avanços 
na tecnologia, prin-
cipalmente quando 

falamos de internet e inteli-
gência artificial e o quanto isso 
pode ser usado positivamente 
para a segurança em inúmeros 
serviços prestados. Apenas 
no mês de maio deste ano, 
331.162 brasileiros foram ví-
timas das tentativas de fraude 
de acordo com o Indicador 
Serasa Experian que mapeia 
essas ações. O número repre-
senta que a cada 8 segundos 
alguém tentou aplicar um gol-
pe no país. Dados como esse, 
mostram o quão importante 
é, que os bancos verifiquem 
a identidade das pessoas 
que acessam seus sistemas 
antes de prosseguirem com 
as transações financeiras. As 
violações de dados são a causa 
mais provável do aumento dos 
casos de roubo de identidade. 
Além de afetar em cheio o se-
tor bancário, também afetam 
todo segmento de negócios, 
educação, governo/militar e 
médico.

Esses índices fizeram a 
universidade americana Full 
Sail University a promover o 
Virtual Experience Emerging 
Tech, do dia 22 ao dia 26 
de agosto, uma imersão no 
mundo da tecnologia, internet 
das coisas, cibersegurança e 
IA, com o objetivo de incen-
tivar inúmeros profissionais 
e jovens alunos em busca 
de inovação e conhecimento 
pouco difundido, e assim usar 
todo essa bagagem de conhe-
cimento e aplicar na busca 
por sua carreira diretamente.

Esta série imersiva de uma 
semana de workshops intera-
tivos e baseados em ativida-
des dará a oportunidade de 
explorar uma variedade de 
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O ano de 2022 marca a história da educação no 
Brasil porque revoluciona o modelo do ensino 
médio através da obrigatoriedade da implantação 
de itinerários e eletivas por parte de todas as 
escolas do país, privadas e públicas

Essa decisão marca o início de um longo processo 
de transformação da educação, que vai até o ano 
de 2024, com a alteração talvez mais esperada pelo 

mercado: a alteração do formato do tão temido vestibular. 
Mas não estamos aqui para falar do novo ensino médio e 
sim de como ele pode, potencialmente, apresentar uma 
mudança no perfil empreendedor de nossos jovens.

A implantação de itinerários e eletivas obriga alunos a 
tomarem as rédeas do desenvolvimento de sua própria 
educação, na medida em que o próprio aluno precisa fazer 
a escolha das eletivas pelas quais quer optar. Esse é um 

grande passo e um grande avanço dentro do nosso sistema 
conteudista de educação, que valoriza mais a fotografia da 
memória do aluno nos dias de prova do que sua performance 
durante todo o ano e o trabalho que ele construiu (ou não) 
enquanto estava no processo de aprendizagem.

Escolher as eletivas que quer cursar dá ao aluno não 
somente o bônus de evitar matérias que não são do seu 
interesse como o ônus de comprometer-se com as matérias 
com as quais se identifica, trazendo a responsabilidade da 
escolha para as mãos do personagem mais interessado no 
processo ensino-aprendizagem: o aluno. Essa escolha o torna 
protagonista de sua história e permite que ele reflita sobre 
as áreas em que tem interesse, quase como uma olhada no 
horizonte do futuro profissional que o aguarda.

Empreender é desenvolver protagonismo, é aprender a 
escolher, é tomar decisões e ser responsável por cada sim 
e cada não proferido. O novo ensino médio, propondo que 
os alunos façam suas escolhas individuais, permite que 

cada aluno possa acordar para a necessidade de participar 
ativamente da sua própria educação, não simplesmente 
aguardando que a escola e seus professores determinem 
o que cada um deve aprender até o final do Ensino Médio.

Se você tem filhos no ensino médio, acompanhe o pro-
cesso de escolha de seus filhos. Para tomar boas decisões 
é necessário ter conhecimento, informação e inspiração 
para seguir tanto a razão como o coração. Se você é edu-
cador, abrace esse processo, e ajude a criar uma juventude 
mais segura, mais informada, mas descolada e, acima de 
tudo, mais feliz.

(*) - Com graduação em Arquitetura e Urbanismo, pós graduação em 
Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, e Master in 

Digital Marketing, Carol Olival tem um perfil multidisciplinar e transita com 
segurança pelos mercados de educação, marketing, vendas e treinamento. 

Carol operou escolas próprias de inglês por 10 anos, e hoje é Community 
Outreach Director da Full Sail University, responsável pela criação e 

manutenção de comunidades internacionais para a universidade através 
da divulgação das imensas possibilidades que as carreiras na economia 

criativa oferecem.

Educação que ensina a 
empreender

Virtual Experience: Full Sail University desvenda 
os bastidores do mercado da tecnologia, 
internet das coisas e Inteligência Artificial

Durante cinco dias, a universidade americana oferece gratuitamente aos jovens brasileiros, webinars 
sobre tecnologia, internet das coisas, cibersegurança e Inteligência Artificial. O evento conta com a 
participação de profissionais graduados pela própria universidade e especialistas do setor

áreas dentro do mundo Tech.
Durante as palestras sobre 

o Setor, os participantes terão 
a chance de falar com alguns 
dos graduados enquanto eles 
compartilham sua experiên-
cia, jornada e insights sobre 
seus respectivos setores.

Entre alguns dos assuntos 
terá uma imersão sobre IA e 
Aprendizado de Máquina, os 
conceitos básicos de apren-
dizado de máquina e redes 
neurais. Exemplos mostrarão 
como essas técnicas estão 
sendo usadas para criar de-
senvolvimentos empolgantes 
no campo da inteligência arti-
ficial. Também terá uma aula 
sobre Networking e o pilar de 
uma carreira de sucesso: as 
habilidades de networking, e 
assim os participantes enten-
derão como trabalhar em seus 
relacionamentos corporativos 
e se conhecerão melhor. 

O quesito experiência do 
usuário do jogo também faz 
parte do combo VXP, onde 
os alunos entenderão a im-
portância de projetar uma 
experiência confiável para os 
usuários de jogos digitais e 
como este é um passo essen-
cial para garantir o sucesso 
dos jogos em geral.

Como as empresas podem 
responder a um mundo mais 

disruptivo? Ciência de Da-
dos e Business Intelligence 
também serão abordados. Os 
dados estão em constante evo-
lução e têm várias aplicações 
em vários setores. 

A cibersegurança, como um 
dos temas mais abordados na 
atualidade, será tratada de 

uma maneira imersiva, mos-
trando o mundo da segurança 
cibernética, as ameaças que 
existem, como as empresas 
se protegem e o que fazer 
para ajudar. Algumas etapas 
simples de segurança que 
podem capacitar o usuário 
comum para proteger suas 
próprias contas e informações 
pessoais.

E não menos importante, o 
IoT Wearables. A sessão da In-
ternet das Coisas e Wearables 
cobrirá várias maneiras pelas 
quais é possível interagir com 
a tecnologia além de compu-
tadores e telefones celulares. 
Abordando conceitos básicos 
para a criação de aplicativos 
para wearables e dispositivos 
inteligentes, bem como a IoT e 
como a tecnologia se conecta 
em todo o mundo.

Carol Olival, que é Commu-

nity Outreach Director da 
Full Sail University  afirma o 
quão importante é promover 
um evento como esse. “Estar 
atento às novidades do merca-
do e projetar isso na carreira 
dos alunos é a missão da Full 
Sail. Esperamos ajudar os 
jovens com conhecimento e 
auxílio na escolha das opções 
que eles têm de carreiras na 
área da tecnologia hoje em 
dia”. Finaliza Olival.

Sobre a Full Sail 
University

A Full Sail University é 
uma das universidades mais 
reconhecidas do mundo na 
profissionalização para a in-
dústria do entretenimento. 
Oferece diversos programas 
presenciais e online, desde 
cursos intensivos com cer-
tificado (certificates) a gra-
duações (Bachelor’s degree) 
e pós-graduações (Master’s 
degree), sempre com abor-
dagens focadas na solução 
criativa de problemas e na 
experiência real do mercado 
de trabalho.

A instituição recebe mais 
16 mil alunos de 73 diferentes 
países e essa variedade de 
culturas permite a construção 
de conexões para um futuro 
profissional. Além disso, a 
Full Sail está alinhada com 
empresas de entretenimento 
e mídia, trazendo oportuni-
dades únicas aos seus alunos.

Para mais informações so-
bre a Full Sail Universidade, 
acesse: www.fullsail.edu

Para mais informações sobre 
a comunidade brasileira da Full 
Sail University, acesse: www.
experienciafullsail.com.br


