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Novos softwares permitem a análise de
sentimentos durante a ligação telefônica

Gravação. Call centers usam técnica de ‘identificação de palavras’ na conversa com cliente
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egoísmo infantil”. E a conclusão: “Tristeza mesclada a felicidade. Possivelmente nostalgia”.
Os seres humanos em geral
sentem-se desconfiados quando seus interlocutores, por ansiedade ou sarcasmo, pronunciamfrases em voz alta que contradizem seus sentimentos íntimos. Agora, novas técnicas
de análise de voz computadorizada prometem ajudar as máquinas a identificar quando frases que soam como jocosas como a de Jobs trazem certa frustração e até dor. Embora o software ainda se encontre em sua
fase inicial, desenvolvedoras
como a Beyond Verbal, uma
startup de Tel-Aviv, oferecem
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m um vídeo do YouTube com uma das últimas entrevistas
com Steve Jobs, ele lembra
como surgiu a ideia de desenvolver um tablet sem teclado que acabou se tornando o iPad. “Tive a ideia de
me livrar do teclado e digitar diretamente sobre uma
tela de vidro sensível ao toque, então perguntei ao nosso pessoal se a gente poderia fazer uma tela sobre a
qual fosse possível digitar”,
contava Jobs, e sorria ao falar da emoção que sentiu ao
ver o primeiro protótipo.

“Foi incrível.”
Enquanto isso, num cartaz
de quase dois minutos superposto ao vídeo, uma companhia chamada Beyond Verbal,
especializada em análise das
emoções,acrescentava sua própria avaliação algorítmica dos
sentimentos de Jobs.
Este é um sistema de detecção usado para analisar, não o
significado das palavras das
pessoas, mas as entonação de
sua voz: “Conflito entre o desejo e o autocontrole. Solidão, fadiga,frustração emocional”, dizia o teletexto acima da cabeça
de Jobs enquanto ele falava.
Instantes mais tarde, sugeriu
outro diagnóstico: “Insistência, teimosia. Possivelmente
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essa tecnologia incipiente como uma abordagem mais profunda para os call centers e outros serviços ao clienteque procuram ler e responder às emoções dos consumidores em
tempo real. A companhia afirma que seu software pode detectar 400 variações de humor
diferentes.
“Não é o que você diz, mas
como diz”, explica Dan Emodi,
vice-presidente de marketing
daBeyond Verbal. “Ouvindoestes diferentes padrões, podemos fazer com que as máquinas compreendam pela primeiravez o lado emocionaldas nossas mensagens.”
Os consumidores, no entanto, podem se assustar com a

ideia de que um operador estranho vai invadir sua “psique”.
Segundo analistas do setor, as
companhias que adotam a detecção da emoção teriam de ser
transparentes com os consumidores, alertando-os sobre a utilização e a análise dos seus dados, alémda informação queestamos acostumados a ouvir:
“Para a sua segurança esta ligação poderá ser gravada”. “A
questão é de privacidade, você
está gravando a conversa do
consumidor”, diz Donna Fluss,
presidente da DMG Consulting, empresa que faz pesquisa
de mercado focando o setor de
call centers.
Riscos. “Tenho a impressão de

Economia B13

queomaiorriscodestatecnologia não está no fato de ela
violar a privacidade das pessoas, mas de as companhias
acreditarem nela e a usarem
para fazer julgamentos sobre
clientes ou empregados em
potencial”, observa George
Leowenstein, professor de
psicologia na Carnegie MellonUniversity.“Elapodeacabar sendo usada para tomar
decisões arbitrárias e até
mesmo discriminatórias.”
Há mais de dez anos, os
call centers gravam todos os
telefonemas. No início, eles
eram arquivados pelas companhias que analisavam alguns deles no intuito de examinar os padrões de conversação e dar aos operadores o
feedback do seu desempenho.
Mas como o software e os
servidoresforamsendoaperfeiçoados,oscallcenterspassaram a usar uma estratégia
mais avançada chamada
“identificação de palavras”
para examinar cada chamada.Os callcenters,por exemplo, podem programar seus
motores de fala para buscar
termoseexpressõesespecíficas – como “Esta é a terceira
vezqueestouligandoparavocês!” ou “Há dez anos, sou
um fiel cliente de vocês!” –
quecostumam estarcarregadas de emoção, e a insatisfação cada vez maior dos clientes. / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 out. 2013, Economia & Negócios, p. B13.
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um ponto negativo, mas é uma
característica”, alerta Viviane,
que destaca a rotina puxada. “É
de segunda a segunda. Abrimos
cedo e fechamos tarde.”
O casal Hellen e Elmir Hansaul também enxergou uma
oportunidadenosegmento.Do-

nos deduas farmácias na cidade
de Curitiba, eles resolveram
mudar de ramo e abriram uma
franquia da Cacau Show no supermercado Condor. “Não foi
fácil conseguir o ponto. Ficamos quase dois anos procurando”, diz Elmir.

Mesmoassim,a tendênciapareceter chegadoparaficar.Tanto que as redes de supermercados mantêm parcerias com as
franquias – o Carrefour, por
exemplo,temacordoscomSpoleto e Giraffas, duas grandes
marcas que atuam no setor.
Já o GPA trabalha com galerias comercias. São mais de 3
mil contratos desse modelo,
principalmente para atuação
dentro de unidades das bandeiras Pão de Açúcar e Extra. A empresa ainda desenvolveu um
projeto, que define como shopping de vizinhança, sob a marca
Conviva. O primeiro espaço do
tipo foi inaugurado recentemente, em junho deste ano, no
Rio de Janeiro.
“Estamos focados em fazer
uma gestão mais profissional
das galerias e vamos trabalhar
com os shoppings de vizinhança como foco para nosso crescimento nos próximos três
anos”, garante o diretor de
Malls & Shoppings do GPA
Malls, Marcelo Carpegiani.

SAÚDE

MÍDIA

COSMÉTICO

TELECOMUNICAÇÃO

Bradesco assume
controle da Odontoprev

‘Herald Tribune’ vira
‘International NYT’

Avon deve encerrar
operação na França

Juiz manda a TIM pagar
indenização de R$ 5 mi

A Odontoprev anunciou uma
reestruturação societária na
qual a Bradesco Saúde passará
a deter o controle da companhia, com 50,01% de suas
ações, segundo fato relevante
divulgado ontem. A Bradesco
Saúde, que detinha 43,5% da
Odontoprev, vai adquirir 6,5%
do atual presidente da companhia de planos odontológicos,
Randal Luiz Zanetti. Ele ficará
com uma fatia de 1% e será vicepresidente do Conselho de Administração. Mauro Figueiredo, ex-presidente Grupo
Fleury, vai assumir o comando.

Mais de 125 anos depois de seu A gigante americana de cosmélançamento em Paris, o Interna- ticos Avon deve fechar até o
tional Herald Tribune dará
fim do mês suas operalugar a partir de hoje
ções na França, país
ao International New
em que estava há quaYork Times, no pase 50 anos. A inforANOS FOI O
pel e na internet. A
mação é da agência
PERÍODO EM QUE
mudança faz parte
de notícias BBC. O
A AVON OPEROU
escritório em Paris
da estratégia do
NA FRANÇA
informou que os
grupo New York
pedidos já feitos seTimes de fortalecer
rão garantidos e que as
sua marca globalmenrepresentantes autônote. A última edição do Herald circulou ontem com uma
mas terão fornecimento até o
retrospectiva dos grandes tefim do mês. A Avon, que passa
mas tratados pelo jornal em
por uma reestruturação, não
sua história.
quis comentar.

Custo de instalação é até
30% mais barato
do que um ponto no
shopping – o que tem
motivado a migração
Gisele Tamamar

O consumidor vai fazer compras no supermercado, mas
aproveita para comer alguma
coisa,tomarumcaféeaindadeixar uma peça de roupa para lavar. Os espaços de compras ganham, cada vez mais, a companhia de lojas de serviços e alimentação, principalmente de

franquias – o movimento se intensificou nos últimos dois
anos,segundoaAssociaçãoBrasileira de Franchising (ABF).
A popularização de lojas dentro de supermercados tem a ver
com a mudança de perfil do setor. “O mercado percebeu um
aumento do público frequente
com os serviços agregados”,
afirma o diretor executivo da
ABF, Ricardo Camargo. Se por
umladoasredesdesupermercado se beneficiam desse aumento do fluxo de pessoas, a franquia ganha com um ponto comercial mais barato. Segundo a
ABF, o custo de instalação fica
entre 15% e 20% mais barato em
relação ao comércio de rua e
30% comparado ao shopping.
É comum encontrar lojas de
acessórios pessoais, de conser-
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CVC retoma plano, suspenso em 2012,
de fazer uma oferta inicial de ações
A operadora de turismo CVC
pediu, ontem, o aval da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), retomando planos que haviam sido suspensos no início de 2012. Conforme o prospecto preliminar da
operação, a oferta envolverá
exclusivamente a distribuição
secundária de ações, quando
os recursos vão para os acionistas vendedores. Por isso, o dinheiro levantado com a venda
dos papéis não será investido

na empresa, informou a maior
operadora de turismo da América Latina. Controlada pelo
fundo Carlyle, a CVC faturou
R$ 457 milhões e lucrou R$ 72
milhões entre janeiro e setembro deste ano.

tos de roupas, de chocolates, lavanderias, revistarias e, principalmente,negóciosvoltadosparaaalimentação.“Algunssupermercadosqueestãosituadosentre áreas comerciais acabam virando um centro gastronômico”, afirma Camargo.
Viviane Sanches trabalhou
com informática durante 20
anos,masresolveudeixaromercado após sua gravidez e, então,
decidiu empreender. Por isso,
ela investiu R$ 300 mil para
inaugurar uma franquia do Rei
do Mate – a loja funciona no Hipermercado Andorinha, localizado na zona norte de São Paulo. “Tem muita gente que vem
só para fazer compras. E, às vezes, com pressa. Já para o shopping, as pessoas vão mais dispostas a gastar. Não que seja

Mudança. Viviane mudou de área e decidiu empreender
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Em razão de uma ação movida por uma cliente do plano
pré-pago Inifinity, da TIM, o
juiz Fernando Antonio de Lima, do Juizado Especial Cível e
Criminal de Jales, condenou a
companhia a pagar uma indenização de R$ 6 mil à consumidora e outra de R$ 5 milhões por
reparação pelo dano social causado pela falta de qualidade do
serviço, que cobra R$ 0,25 por
ligação. Como a ligação cai
sempre, o cliente é forçado a
ligar várias vezes, pagando novas tarifas. A TIM pode recorrer da decisão.

Sua empresa precisa
de mais boletos? Tudo bem.
Precisa de menos?
Tudo bem também.
Chegou a Conta Certa Itaú. Boletos, DOCs, TEDs e muitos
outros serviços para a sua empresa. E é você mesmo
que escolhe, simula e contrata. Tudo pela Internet.
Personalize e mude o jeito de cuidar da conta da sua empresa.
Não é cliente? Abra já a sua.
Acesse itau.com.br/empresas/contacerta

Itaú. Feito para sua empresa.
Feito para você.
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Franquias ganham espaço em
galerias dentro do supermercado

