
As redes sociais fazem parte do
nosso dia a dia. Todos os meus
amigos, conhecidos e familiares
estão presentes em pelo menos
um site de relacionamento. Um
mercado que atinge tantas pes-
soas de faixa etária e poder aqui-
sitivo diversificados não pode
ser esquecido ou deixado de lado
pelas empresas. Pelo contrário,
precisamos avaliar qual a melhor
forma de tirar proveito disso.

A preferência das pessoas por
entrar em contato com as cen-
trais de atendimento através da in-
ternet já foi citada por mim em ou-
tros artigos. Principalmente, os
mais jovens preferem fazer uma
solicitação por e-mail ou tirar dú-
vidas através de chat. E há os que
preferem fazer as suas reclama-
ções por meio de redes sociais co-
mo Twitter ou Facebook, que são
as mais utilizadas no Brasil.

Acredito que quando pensa-
mos em inovação e novas tecnolo-
gias em contact center é neste pú-
blico que devemos pensar. Esta-
mos em uma sociedade que é ca-
da vez mais mobile. Os brasileiros
estão comprando smartphones e
tablets e utilizam estes dispositi-
vos para tudo. Fazem compras en-
quanto estão na fila do cinema,
pagam contas durante o trânsito
e conversam com amigos pelas re-
des sociais no almoço.

Somos conectados através
dos dispositivos móveis e nos co-

municamos através da internet.
E outra característica é que esta-
mos cada vez mais impacientes.
Queremos resolver tudo com ra-
pidez e evitar ao máximo a perda
de tempo. Se vou ficar duas ho-
ras no trânsito vou utilizar esse
tempo para reclamar que o pro-
duto que recebi veio com defei-
to, ou trocar a data de vencimen-
to do meu cartão de crédito. Há
momento melhor para isso?

Também devemos lembrar
que temos que acompanhar a
evolução, tanto tecnológica
quanto social. Atualmente, ain-
da há uma mistura de gerações e
nem todos nasceram conecta-
dos. Mas muitos dos que cresce-
ram com a máquina de escrever
já se adaptaram com as novida-
des e possuem um smartphone.

A geração Y já está sendo suce-
dida pela Z e esta em breve será

substituída por outra. Isto faz par-
te da evolução social e as empre-
sas devem acompanhar este mo-
vimento. Em breve, a maioria das
pessoas irá preferir o atendimen-
to on-line, seja por chat, e-mail
ou rede social. E quando falamos
em rede social, o Brasil tem se des-
tacado. Dados do Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI.br)
mostram que 70% dos jovens bra-
sileiros com idade entre 9 e 16
anos possuem perfil em alguma
rede social. Na Europa, são 57%.

Ou seja, brasileiro gosta de no-
vos produtos tecnológicos, conso-
me cada vez mais tablets e smar-
tphones. Entre janeiro e agosto
de 2012, os tablets tiveram au-
mento de 267% nas vendas em re-
lação ao mesmo período de 2011,
segundo a Gfk Brasil. Já o número
de smartphones vendidos subiu
55% no mesmo período. E o país

também é um dos mais conecta-
dos às redes sociais. Em 2012,
quando o Facebook anunciou a
conquista de 1 bilhão de usuários,
o Brasil estava entre os cinco paí-
ses mais conectados à rede.

Os contact centers não po-
dem ignorar estes números. Por
isso, acredito que o grande dife-
rencial nos próximos anos será o
social contact center, que é a co-
nexão com as redes sociais. Já
existem empresas que oferecem
este serviço e com certeza estão
saindo na frente e irão se desta-
car no mercado. Vejo o social
contact center como a principal
investimento que as empresas
devem fazer este ano. ■

Estudo de comportamento de
consumo da Motorola Solutions
na América Latina concluiu que
96% dos gerentes consideram
que podem conseguir melhor sa-
tisfação dos clientes por meio de
comunicação eficiente com os
funcionários da loja. Dos pesqui-
sados, 84% indicaram que pode-
riam gerenciar com mais eficiên-
cia os funcionários se contassem
com a tecnologia adequada nos
processos operacionais e com in-
formações em tempo real. Desse
modo, ao adotar soluções tecno-
lógicas em suas lojas é possível
otimizar o serviço de atendime
nto aos clientes e satisfazer suas
necessidades.

“A pesquisa realizada para a
Motorola Solutions demonstrou
que grande parte das perdas do
varejo podem ser evitadas me-
lhorando o serviço de atendi-
mento ao cliente com ferramen-
tas tecnológicas, permitindo

ser mais produtivos e eficien-
tes”, diz o vice-presidente cor-
porativo de vendas e operações
para América Latina e Caribe,
Miguel Martinez Noguerol.

Quanto aos supervisores de
loja, 88% pensam que cada vez
é mais simples para os consumi-
dores encontrar melhores ofer-
tas, razão pela qual o serviço de
atendimento ao cliente é um
dos fatores que devem ser mais
cuidados. De acordo com a pes-
quisa, 84% acreditam no efeito
positivo dos pontos de venda
via dispositivo móvel (mPOS)
sobre a experiência do consumi-
dor, pois permitem aos vende-
dores oferecer serviços a partir
do dispositivo móvel empresa-
rial, independentemente da lo-
calização. Por outro lado, 82%
deles dizem que uma conta de fi-
delidade do cliente pode propor-
cionar serviço mais personaliza-
do e eficiente ao conseguir ní-
vel mais alto de satisfação.

O estudo de comportamento
da Motorola Solutions para a

América Latina foi desenvolvido
para revelar as experiências e ati-
tudes do uso da tecnologia no va-
rejo, com o objetivo de melhorar
a experiência de compra dos con-
sumidores. O levantamento, fei-
to pelo segundo ano consecuti-
vo, foi desenvolvido no Brasil e
no México em dezembro de 2012.

As pesquisas realizadas pela Re-
search Now incluíram mais de

430 consumidores e 115 superviso-
res de lojas. Cerca de 70% dos con-
sumidores disseram que suas ex-
periências de compra melhoram
quando são assistidas por vende-
dores com soluções tecnológicas.
Além disso, 74% dos clientes indi-
caram que os vendedores que uti-
lizam dispositivos móveis de
mão oferecem melhor serviço na
hora do atendimento. Por último,

dos consumidores pesquisados
42% utilizam dispositivos móveis
para realizar suas compras.

“A adoção de tecnologia re-
sulta em atendimento mais rá-
pido e efetivo, além de oferecer
a possibilidade aos supervisores
de ter gestão integral dos negó-
cios, otimizando-o em sua tota-
lidade”, conclui Miguel Marti-
nez Noguerol. ■
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Estudo aponta que 70% dos consumidores

aprovam a presença de vendedores

que usam dispositivos móveis
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Text Box
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