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A R T I C L E

Dicas Importantes Para Moldar A 
Experiência Onidirecional: Quando Se 
Concentram Nas Necessidades Dos 
Clientes, As Empresas Podem Mapear Uma 
Estratégia Onidirecional De Sucesso 
Por Sean Carithers, Vice-Presidente de Soluções de Experiência do Cliente da TeleTech

Interagir com seus clientes através de múltiplos canais já 
não é suficiente. Para se destacar, as empresas devem 
fornecer uma perfeita experiência do cliente através de 
dispositivos e canais. Muitas empresas ainda estão nas 
etapas iniciais do desenvolvimento de uma experiência 
onidirecional, mas várias estratégias estão começando 
a surgir. Um componente crítico de uma estratégia 
onidirecional é moldar a experiência em torno das 
preferências dos clientes. 

As empresas estão lutando para observar como os 
consumidores usam uma gama crescente de dispositivos e 
tecnologias como smartphones, tablets, navegadores web 
e móveis, e-mail e redes sociais na vida cotidiana. O desafio 
é: como disponibilizar esses canais de interação através 
de sua empresa e como dar uma experiência consistente 
através desses diferentes canais?

Ler um jornal em um dispositivo iOS em comparação 
com um dispositivo Android, por exemplo, pode ser 
uma experiência diferente mesmo que ambos sejam 
essencialmente o mesmo canal móvel. Eu não só tenho 
vários canais móveis, mas também chat, web e e-mail para 
interagir com você a partir de uma maior perspectiva.  E 
dependendo de qual canal uso e com quem estou lidando, 
isso também pode ser uma experiência diferente.

Os líderes de negócios devem se lembrar de que 
clientes não pensam em canais. Por exemplo, uma 
empresa on-line e canais de atendimento ao cliente 
são tradicionalmente tratados por diferentes funções 

do negócio, mesmo que o cliente espere ser tratado da 
mesma forma por ambos os canais.

Então, como uma empresa pode organizar, conectar 
e adaptar suas experiências do cliente através dos 
canais? O primeiro passo é se colocar “na pele deles” e 
avaliar suas necessidades antes de decidir em quais 
canais se concentrarem.  

Algumas empresas, como a USAA de serviços financeiros, 
estão avançando na direção da conexão de canais. Como 
atende às forças armadas 
americanas, a USAA tem 
uma base de clientes muito 
móvel e globalmente 
dispersa, e a empresa teve 
que descobrir como criar 
um método de interação 
onidirecional para seus 
clientes. A empresa 
trabalhou em seu serviço 
de telefonia, que é o canal 
mais fácil de ser utilizado 
por muitos clientes da USAA, 
e ela é um dos primeiros 
bancos e companhias de seguros a implementar todos 
os tipos de ferramentas de transação móveis, podendo 
depositar um cheque simplesmente tirando uma foto dele. 

Conectar dados financeiros dos clientes da USAA através 
de seu canal móvel fez sentido depois que a organização 
analisou as necessidades de seus clientes e percebeu que 

À medida que as 
empresas reúnem 

mais dados de 
usuários, elas estão 
construindo perfis 

mais detalhados dos 
clientes para oferecer 
mensagens e serviços 

mais relevantes.
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muitas pessoas interagem com a empresa através de 
um dispositivo móvel. O objetivo não é oferecer a maior 
quantidade de possível, mas compreender sua base de 
clientes e os canais que eles querem utilizar para interagir 
com você.

Vários tipos de tecnologia, dados e plataformas devem 
trabalhar juntos para que as empresas entendam quem são 
seus clientes e o que eles querem, e como conectar essas 
experiências através dos canais. Há muitas coisas que estão 
acontecendo “nos bastidores”.  As empresas precisam da 
capacidade multicanal; elas precisam da camada analítica e 
também de mecanismos de encaminhamento e de escuta.  
E, à medida que as empresas reúnem mais dados do 

usuário através das ferramentas de escuta das redes sociais, 
cookies, provedores de dados de terceiros e outras fontes, 
elas estão construindo perfis mais detalhados de clientes 
para fornecer mensagens e serviços mais relevantes.  

Mesmo que as empresas tenham uma compreensão mais 
clara do que precisam para fornecer uma experiência 
omnidirecional, executar estas estratégias levará tempo. É 
incrível o que estas tecnologias estão permitindo, mas eu 
diria que as empresas ainda estão longe de conectá-las 
com sucesso.  As experiências onidirecionais ainda são 
uma aspiração neste momento, embora nós continuemos 
vendo evoluções ao longo dos próximos anos.

00750r2 9/14


