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 Entender as demandas do consumidor e 

buscar atendê-las sempre foi uma necessidade da 

qual as empresas estiveram conscientes. Porém, a 

novidade é que, mais do que nunca, os clientes 

sabem avaliar o que recebem e estão dispostos a 

pagar mais por aquilo que os agrada. E isso os fez 

mais exigentes. 

 Um estudo desenvolvido pela PwC, inclusive, 

mostra que 89% dos brasileiros consideram a 

experiência um fator determinante em uma decisão 

de compra e 48% aceitariam pagar mais para ter 

mais conveniência. Diante disso, é possível 

compreender o quão urgente é olhar para esse 

aspecto de forma estratégica.



 Mas, atingir um patamar de excelência em relação 

à experiência não é uma tarefa simples. É preciso 

apostar em tecnologias, pessoas, processos, entre 

outros fatores. Assim, como mostra a pesquisa citada, 

por mais que não possa ser uma aposta isolada, a 

tecnologia é indispensável. “Investir em tecnologias 

semânticas de compreensão de conversas humanas 

por robôs, além de tecnologias como IA, Data Science e 

Machine Learning, que permitam conhecer o perfil de 

cada consumidor individualmente e atender a 

c a d a  p a r t i c u l a r i d a d e  d e  f o r m a 

estratégica, passou a ser fundamental para 

qualquer empresa que quer sobreviver no mercado 

atualmente”, revela Dimitrius Oliveira, CEO da Atento. 

 Dessa forma, é possível acompanhar a jornada e 

prover o melhor relacionamento, independentemente 

do canal ou do tipo de demanda, correspondendo 

ao fato de que, de acordo com o serviço 

ou produto adquirido, a expectativa do 

cliente se eleva ainda mais. “Ter esses 

mecanismos empregados nos serviços prestados já não 

é um diferencial, mas quase que uma obrigação das 

companhias”, defende o executivo. 
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 Afinal, com o apoio da tecnologia, 

hoje já é não é difícil identificar, 

mapear, interpretar, acompanhar e 

antever os novos códigos e expressões 

culturais e comportamentais que 

regem a vida contemporânea – 

processo fundamental para entender 

quem é o consumidor e o que ele quer, 

de fato, naquele momento de consumo.

 Os CEOs já têm consciência 

dessa realidade. De acordo com um 

estudo realizado pela Walker, 39% dos 

líderes acreditam que a experiência do 

cliente traz resultados positivos. Isso 

não significa, porém, que é simples 

escolher a melhor solução para cada 

contexto e negócio. “Eu acredito que a 

tecnologia é apenas uma parte da 

j o rnada  de  t rans fo rmação  das 

empresas, sendo um recurso a mais nos 

processos executados pelas pessoas 

capacitadas para isso”, afirma Oliveira. 

Por isso, o grande desafio é trabalhar de 

maneira eficiente na integração de 

tecnologia, processos e pessoas.

Qual é o método mais 
eficiente para criar vantagem 

competitiva?
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Especialização

 O presidente da Atento argumenta também 

que a transformação digital potencializou os 

impactos que a tecnologia exerce nos negócios. 

Com isso, a capacidade de inovar se tornou uma 

ferramenta essencial para gerar valor, aumentando 

o  p o d e r  d e  a t u a ç ã o  d o s  g e s t o r e s , 

independentemente do setor no qual a empresa 

atua. 

 

 Assim, ele explica o quão importante é ter 

empresas parceiras, como a Atento, cuidando de um 

aspecto tão essencial  nesse processo: o 

relacionamento com o cliente. “Nós conhecemos o 

consumidor, pois apreendemos com ele”, diz. “Temos 

duas décadas de experiência em lidar diariamente 

com clientes e aprendemos a identificar suas 

preferências e seus perfis”.

Como uma empresa provedora end-to-end de 
Customer Experience, a Atento domina tecnologias, 
metodologias e estratégias que permitem conhecer o 

cliente de maneira ímpar, considerando o relacionamento 
do consumidor com empresas dos mais variados setores 

da economia nos mais variados momentos.

‘‘



 Nesse sentido, Oliveira conta que a empresa possui 

uma área de Data Science que, além de IA, desenvolve 

modelos e soluções utilizando várias ferramentas e, dentro 

deste conjunto de tecnologias, aplica a mais adequada. A 

ideia é garantir melhores resultados em cada projeto. 

“Antes de mais nada, existe a necessidade de compreender 

quais são as reais demandas do negócio e as possibilidades 

ligadas à inovação tecnológica”, diz. Ou seja, é preciso 

entender a realidade e a necessidade da empresa-cliente e 

avaliar a melhor forma de aplicar a tecnologia para agregar 

valor.

 

 Para isso, a organização conta com um time de 

consultores que desenham as jornadas ideais de interação, 

customizadas às necessidades de cada empresa-cliente, e 

integra e monitora eventos de múltiplas fontes de dados, 

sistemas, canais digitais e humanos, maximizando 

resultados. 

 Tais consultores comprovam o quão essencial é o 

trabalho humano – especialmente quando apoiado pela 

tecnologia. E os consumidores concordam: o estudo da PwC 

mostra que 36% dos entrevistados consideram que um 

serviço amigável e acolhedor é essencial. Ao mesmo tempo, 

35% simplesmente discordam ou discordam totalmente da 

ideia de que as pessoas serão desnecessárias para a 

criação de uma boa experiência no futuro. 
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Percentual indicou a 
intenção de interagir mais com 

uma pessoa à medida que a 
tecnologia evolui
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 Dentro da própria Atento, foi 

desenvolvido um exemplo de como a 

tecnologia pode colaborar com a 

compreensão do cliente: o Stressômetro, 

solução criada a partir de ferramentas 

de Inteligência Artificial (IA), Data Science 

e Machine Learning. O objetivo dela é 

analisar o conteúdo dos diálogos e as 

mensagens dos clientes, mapeando o 

humor e funcionando como um modelo 

preventivo de atendimento. A ferramenta 

verifica, inclusive, a possibilidade de o 

consumidor levar uma reclamação à 

segunda instância, a partir da análise de 

comportamento em canais diversos – 

como redes sociais, e-mail, SMS e 

ligações telefônicas. 

 Tecnologicamente avançada, ela 

analisa tanto dados quanto voz, ou seja, 

lê e identifica, pela escolha das palavras e 

construção das frases, o nível de 

estresse e, pelo atendimento telefônico, 

analisa o fluxo espectral do áudio, como 

tom de voz, tempo de silêncio, amplitude, 

frequência, entre outras variáveis. 

 

 O Stressômetro funciona como 

um modelo estatístico para análise de 

p ro p e n s ã o  e  p o s s i b i l i t a  e v i t a r 

reclamações em segunda instância, 

garantindo maior assertividade na 

tomada de decisões para definir a 

melhor abordagem e, até mesmo, uma 

atuação preventiva que garanta a 

melhoria dos índices de satisfação do 

consumidor; a redução de penalidades e 

de tempo para resolução dos problemas; 

e a criação de modelos de propensão 

mais assertivos perante  órgãos 

reguladores, além de retenção e 

reclamações. “Este é um exemplo muito 

ilustrativo de como a tecnologia pode 

fazer a diferença no atendimento”, diz 

Oliveira.

Medidor de experiência

Dimitruis Oliveira
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Exemplos em prol da 

experiência

Para atender a essa complexa realidade, a Atento 

desenvolveu diversas iniciativas:

1. Formação de novas áreas

Operacional: tem como foco a disciplina de execução

Linguagem: é formada por especialistas que ajudam a ter o melhor diálogo 

com o consumidor

Inovação: faz especialmente a análise de como novas tecnologias afetam o 

mercado

2. Hub de Customer Engagement

Formado para transformar os processos em inteligência, ele concentra todas 

as capacidades digitais para prover a melhor customer experience, 

integrando todas as informações dos consumidores adquiridas por diversas 

áreas de contato para conquistar a melhor compreensão e aproveitamento 

dos dados. 

3. Integração de sistemas

Envolve as atividades de Language User Interface (LUI), Data Science, Back 

Office e automatização e uso de bots, para que os dados gerados em cada 

ponto de contato estejam integrados, tornando possível orquestrar 

interações e alcançar a melhor experiência para o consumidor e a maior 

eficiência para as empresas-clientes, gerando também personalização do 

atendimento, aplicação das lições aprendidas da otimização das operações de 

voz para capacitar a plataforma de Inteligência Artificial e redução de custos 

de interação e melhoria do desempenho dos negócios.
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