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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Personalizar o atendimento e tornar a experiência
do cliente surpreendente têm sido as apostas das
grandes empresas, mas, para ter êxito, é preciso
entender como os novos consumidores se relacionam
com o contact center. Membros de uma mesma
geração guardam traços comportamentais moldados
por influências de conjuntura social, política,
econômica, cultural e tecnológica.
Enquanto os Baby Boomers — nascidos
no pós-guerra e cheios de esperanças —
vivenciaram a popularização da internet
depois de adultos, a Geração X, os Millennials
e a Geração Z já nasceram imersos na rede
mundial de computadores.
Esses aspectos influenciam a forma como os
consumidores se relacionam com os multicanais de
atendimento e seus recursos omnichannel.
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INTRODUÇÃO

Os serviços de autoatendimento e as redes
sociais, por exemplo, são canais valorizados pelos
novos consumidores — e são explorados de forma
interligada para potencializar as experiências
de contato.
Então, a pergunta é: os gestores do contact
center da sua empresa sabem o que os novos
consumidores digitais precisam e como se
preparar para melhor atendê-los?
Este e-book traz um panorama sobre os perfis
comportamentais e o papel fundamental dos
canais de atendimento para extrair os melhores
resultados do relacionamento com o cliente.
Leia e repense suas estratégias.
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QUEM SÃO OS NOVOS CONSUMIDORES DIGITAIS?

A chegada dos Millennials à população economicamente ativa exigiu, das empresas, algumas mudanças de
estratégia para integrar as inovações em seus processos de atendimento. Depois deles, vieram a Geração Z
e a certeza de que outros grupos ainda mais integrados com o mundo digital estão por vir. Mas como eles
se diferem das outras gerações?

MILLENNIALS
Também conhecidos como geração Y, nasceram entre 1977 e 1994, segundo estudos globais, ou, entre
1985 e 1999 para os consumidores brasileiros, segundo pesquisa da REDS Research. A defasagem de
5 anos pode ser explicada, segundo o estudo, pelas diferentes influências vividas em cada país.
Essa geração valoriza e utiliza intensamente as conexões digitais. Por ter acesso irrestrito à
informação, sofrem menos influências de estratégias de marketing tradicionais e também são menos
fiéis a uma marca.
As redes sociais são amplamente utilizadas para promover aquisições que indicam status social
privilegiado, exclusividade, e também para relatar insatisfação com produtos e empresas.
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GERAÇÃO Z
A Geração Z nasceu a partir de 1995,
globalmente, e do ano 2000 em diante, segundo
a mesma pesquisa sobre os consumidores
brasileiros. Alguns indivíduos desse corte
geracional já chegaram à fase adulta — mas, antes
disso, já influenciavam o mercado de consumo.
Também são extremamente conectados, como
os Millennials. No entanto, a Geração Z valoriza
as interações presenciais e as causas sociais
defendidas pelas empresas.
Preferem marcas que têm interesses em sustentabilidade e que afirmam a ética de maneira clara.
Também são usuários das redes sociais, mas são mais criteriosos com as publicações.Enquanto os
Millennials priorizam as relações virtuais, a Geração Z quer utilizar todas as interações possíveis, e
de forma personalizada. Ou seja, são os consumidores omnichannel.
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GERAÇÕES ANTERIORES
Antes dos novos consumidores digitais, os Baby Boomers e a
Geração X marcaram as tendências do mercado de consumo.
Os primeiros viveram tempos de esperança e o início lento
das tecnologias. São relativamente resistentes a mudanças,
demonstrando lealdade a marcas e produtos.
A Geração X se consolidou como um perfil comportamental
afetado psicologicamente por divórcios e pais ausentes.
Consumidores dessa geração estão sempre em busca das
melhores oportunidades, têm alto índice de escolaridade e
foram criados pensando em carreiras estáveis.
Entre esses grupos, há os indivíduos em transição, ou seja,
aquelas pessoas com características dos dois cortes que se
conectam — e o desafio das empresas é mirar o futuro sem
deixar de atender as antigas gerações.
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O QUE PRECISA MUDAR NO SEU CONTACT CENTER?

A otimização do contact center deve contemplar tanto o aspecto operacional quanto a qualidade
dos seus serviços. Quanto mais eficientes os canais, menores serão os custos da empresa com esses
serviços e, consequentemente, o repasse para o preço final dos clientes. Confira algumas inovações
importantes para atender aos novos consumidores digitais.
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USO DO CLOUD COMPUTING
As soluções em nuvem têm efeitos práticos na otimização operacional dos contact centers e na redução
dos custos. Armazenar dados e sistemas de gestão de clientes na nuvem permite que suas atualizações
mantenham o nível de qualidade dos serviços. Além disso, eles podem ser acessados em todos os canais e
ainda suportam eventuais variações de demanda.
Uma empresa que utiliza um chatbot para o atendimento, por exemplo, precisa manter seu banco de
dados atualizado.
Com o armazenamento dos dados na nuvem, essa base pode ser compartilhada com todos os canais.

Dessa forma, há uma maior garantia de serviços ininterruptos — fator essencial para a nova geração de
consumidores digitais. Com sistemas gerenciados em nuvem, os serviços não ficam comprometidos pelas
limitações de uma infraestrutura OnPremise.
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FORTALECIMENTO DA
ESTRATÉGIA MULTICANAL
Com perfis diferenciados e a tendência
das próximas gerações — como a Gen Z —
no uso de mais de um canal para trilhar a
jornada de compras, a oferta de multicanais
é fundamental.
Além das lojas e call centers, chats pelas
redes sociais, e-mail, aplicativos mobile
— e até mesmo os wearables — são canais
que podem integrar a estratégia da
empresa e melhorar a experiência dos
novos consumidores.
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AUMENTO DOS AUTOSSERVIÇOS
Os Millennials preferem o uso do autoatendimento pela facilidade proporcionada — e quanto maior for
o mix de soluções ofertadas, melhor. Aplicativos devem oferecer experiências únicas e integradas com
os demais canais de forma segura. Mesmo com larga utilização desses meios, os novos consumidores
querem garantias de que seus dados estão protegidos.
Ainda que prefiram o uso de smartphones e aplicativos, se eles utilizam o call center para uma transação,
a eficiência de uma URA interativa comandada por voz, por exemplo, é bastante valorizada.

PERSONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
Cada cliente possui suas necessidades específicas e, por isso, requer um atendimento personalizado. Em
canais do contact center, é interessante permitir a escolha dos serviços de acordo com as necessidades
do consumidor.
O autoatendimento de um banco, por exemplo, pode cadastrar na tela inicial um valor de saque preferido
pelo correntista. No aplicativo de um e-commerce, o consumidor pode definir dados de pesquisa e o
cartão de crédito que deseja fazer suas compras regulares.
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INTENSIFICAÇÃO DA
OMNICANALIDADE
Para oferecer uma verdadeira experiência
omnichannel, é necessário integrar todos os
canais de atendimento, pois consumidores
digitais esperam transitar entre esses formatos
sem dificuldades, e principalmente, utilizando
as vantagens proporcionadas por cada um.
Enquanto o e-commerce é a plataforma de
compra segura, as lojas físicas oferecem o
ponto de retirada ideal e o chat do Facebook,
por exemplo, pode enviar um tutorial de uso e
dicas para o melhor proveito de determinada
mercadoria. Tudo isso com informações
integradas sobre a jornada de compra do
consumidor, para que a interação não seja
fragmentada e desatualizada.
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USO DO MARKETING DE CONTEÚDO
Se os novos consumidores preferem pesquisar informações sobre os produtos e serviços antes de
realizar a compra, o marketing de conteúdo — por meio de blogs e e-mail marketing, por exemplo — é
uma excelente maneira de alcançá-los.
Além de atender às necessidades, dúvidas e preocupações dos potenciais clientes, a nutrição dos
leads também permite acompanhar a fase de descoberta dos consumidores, estando presente em seu
momento de decisão.

EMPODERAMENTO DAS REDES SOCIAIS
As redes sociais são ambientes propícios para interagir com as novas gerações consumidoras, seja para o
fortalecimento da marca ou para atendimento e resolução de problemas. Ao integrar as redes sociais com
os demais canais, surge o chamado SAC 3.0.
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SAC 3.0

O poder do SAC 3.0 reside não só nos canais de atendimento, mas também na utilização dos dados dos
clientes para melhorar as experiências dos usuários. Se as menções e opiniões sobre a marca em fóruns
e perfis sociais são relevantes para o atendimento, esses dados devem compor os registros. Da mesma
forma, os pedidos do e-commerce e as consultas nos aplicativos também auxiliam no mapeamento do
perfil consumidor.
O verdadeiro sucesso do SAC 3.0 está no atendimento naqueles canais em que os clientes se mostram
mais abertos à interação. E isso implica tanto em atitudes passivas, como nos casos em que o cliente
busca os perfis oficiais da empresa para fazer solicitações ou reclamações, mas também em condutas
proativas — momentos em que a empresa identifica uma menção indireta a seu serviço e toma
antecipa as ações para a resolução das demandas.
Dessa maneira, o SAC 3.0 pode recuperar o relacionamento com o cliente e, ainda, resguardar a imagem
da marca perante o público. É preciso lembrar que, ao decidir pela marca ou produto, os Millennials e a
Geração Z dão extrema importância à imagem das empresas.
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Uma vez que as mudanças necessárias são mapeadas, as integrações de sistemas entram no foco
estratégico. Com tais integrações, é possível produzir dados para serem armazenados e tratados no
Business Intelligence da organização. Sistemas de CRM, ERP e de gestão de call center podem ser
integrados para produzir informações sobre o comportamento do consumidor e sobre a eficiência
operacional dos canais de atendimento.
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BUSINESS INTELLIGENCE NOS CANAIS
Focando na eficiência dos canais para os novos consumidores, o Business Intelligence usa relatórios de
tráfego para sugerir dimensionamentos. Os caminhos utilizados pelos clientes em sua jornada também
podem ser identificados para propor melhorias.
É possível usar históricos de vendas e relatórios de telefonia para identificar os melhores horários para
ações de telemarketing. Neste caso, é preciso utilizar o indicador de call center BTC — Best Time to Call.
Além disso, dados sobre a resolução de solicitações no primeiro contato com o cliente resultam no FCR —
ou First Call Resolution.
Muitos outros indicadores podem ser extraídos dos dados para auxiliar o planejamento de estratégias
futuras para os canais, especialmente do call center quando se trata de telefonia. A escolha de quais
métricas acompanhar, entretanto, deve estar alinhada com os objetivos e metas estipuladas para
cada canal.
Se houver um baixo desempenho no chat de um e-commerce, por exemplo, e na taxa de conversão de
vendas de um call center, cada canal deve ter uma estratégia para melhoria, bem como os indicadores
apropriados para acompanhar o desenvolvimento e os resultados após as melhorias aplicadas.
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Todas as ações comerciais, inclusive aquelas com o objetivo de aumentar a satisfação dos clientes,
precisam trazer retorno para a empresa. Por isso, o acompanhamento do ROI é fundamental.

CÁLCULO DO ROI
O cálculo do retorno sobre investimento (ROI) é simples, mas permite fazer ajustes em suas estratégias
para melhorar os resultados no curto prazo. O ideal é fazer a análise do ROI de todas as ações da
empresa, como em investimentos em plataformas virtuais de ensino para seus colaboradores, novas
ferramentas ou campanhas de marketing.
Para obter o ROI, é preciso subtrair o investimento realizado do ganho obtido com aquela ação e, depois,
dividir novamente pelo valor investido. Ao considerar o histórico dos clientes e o corte geracional a
que eles pertencem, uma empresa pode usar essas informações para criar listas de prospecção de uma
campanha de marketing específica.
O uso do Business Intelligence (BI) para potencializar essa ação faz com que seus ganhos sejam maiores
e, portanto, aumenta o retorno sobre o que foi investido.
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AUMENTO DO TICKET MÉDIO POR CLIENTE
Analisando ainda na perspectiva do relacionamento individual com cada cliente, uma série de investimentos
é feita para conquistar cada um deles. Até mesmo a estrutura tecnológica deve ser considerada como um
investimento realizado que necessita produzir um retorno. Dessa forma, é válido usar estratégias como o
upsell e o cross-sell para aumentar o ticket médio por cliente — e aumento do ROI.
Oferecendo upgrades dos produtos já adquiridos pelos clientes — ou outros que possam complementar
sua experiência de uso —, você pode conquistar várias gerações de consumidores, mesmo os menos leais à
marca. Isso porque elas podem ser criadas considerando seus perfis comportamentais. O call center pode
ser o canal mais apropriado para oferecer ao cliente Baby Boomer a troca do pacote de serviço bancário,
fazendo considerações que aquele serviço é exclusivo para clientes fiéis à instituição.
Já o Facebook ou o Instagram são redes ideais para enviar links com desconto para membros da Geração
X, Millennials e Gen Z. Além de usar o canal adequado, essas ações consideram também os juízos de valor
de cada geração, como a lealdade dos Baby Boomers e a facilidade que os Millennials e a Geração Z têm de
comprar pela internet.
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CONCLUSÃO

Os novos consumidores digitais demonstram
a importância do uso de tecnologias para
potencializar a experiência de contato. No
entanto, sem um planejamento que considere os
perfis individuais dos consumidores, o resultado
não pode ser garantido.
O contact center precisa conseguir identificar
essas preferências e agir de acordo com o
comportamento de cada uma das gerações. Por
isso, o uso do Business Intelligence e de suas
análises de tendências é tão importante.
Por fim, com a força com que os Millennials e a
Geração Z entram nos mercados, a digitalização
deve ser vista como uma tendência natural,
pois, além de atender a necessidade do público,
também reduz os custos da empresa.
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Com 25 anos de atuação, a Wittel desenvolve e implanta o que há de melhor
em tecnologia na área de comunicação e relacionamento empresarial. São
alguns de seus produtos:
• soluções de Conferências e Colaboração;
• soluções para Contact Center;
• soluções para Trading Floor;
• aplicações voltadas ao processo de Qualidade e Eficiência no
atendimento, tanto no modelo OnPremise como também na Nuvem.
Com trabalho consultivo, sua expertise vai desde o entendimento das reais
necessidades da empresa ao suporte pós-implantação e treinamento.

