Engajamento de Canais Digitais
Novas formas de engajar consumidores em sua rede de canais digitais
Atualmente os canais digitais representam a vitrine e percepção de inovação das organizações.
Hoje, empresas já são avaliadas pela qualidade e eficiência de seus canais digitais de atendimento. Desde 2015,
o uso de smartphones ultrapassou o de notebooks e desktops, seguindo uma tendência irreversível. E assim,
cada vez mais, os atuais consumidores da era digital anseiam por tecnologia e inovação.
Como satisfazer consumidores de uma geração que exige atendimento e interação a partir de seus próprios
devices? Como garantir a qualidade de tal atendimento e fidelizar o cliente?
Com isso, surge um desafio gigantesco para as empresas, no qual a visibilidade da experiência do cliente, o
desempenho e diagnósticos dos canais digitais de atendimento são fundamentais para manter a qualidade de
entrega, reduzindo as taxas de abandono.
A Capgemini, empresa líder em transformação digital, oferece uma solução capaz de integrar os perfis do
consumidor final, sejam analógicos ou digitais, por meio de uma abordagem de aprendizado comprovada e
melhoria contínua. Conheça a solução de Engajamento de Canais Digitais e descubra a jornada a ser percorrida
para vencer esse desafio.

Nossa solução
A solução de Engajamento de Canais Digitais da Capgemini possibilita às empresas suportar a conversão,
adoção e uso recorrente dos canais digitais que atendem seus consumidores, como uma extensão natural de
seus produtos e serviços.
O time de especialistas da Capgemini se dedica a identificar e mensurar indicadores importantes por meio da
Solução de Engajamento de Canais Digitais, explorando profundamente o perfil do cliente, de modo que
possibilite à empresa direcionar ofertas e atender com precisão. Assim:
• Identiﬁca padrão de consumo;
• Recomenda melhorias na aplicação;
• Explora novas técnicas de engajamento:

Micromomentos
Viralidade

Modelo MVP

(Minimum Viable Product –
ou Produto Mínimo Viável, em Português)

Geo localization

Gamefication
Geo ofense

Componentes da solução
Base analítica para geração de indicadores
CA AXA – solução de monitoramento

Visão da saúde
do canal
• Sessões
• Ofensores de desempenho
• Usuários impactados por crashes
• Duração média das sessões
• Instalações
• Trilha de códigos que geram crashes

Visão de
engajamento
• Perﬁl digital do usuário
• Mapa de calor de uso
• Taxas de conversão por funcionalidade
• Perﬁl socioeconômico
• Identiﬁcação de heavy users

Visão de Benchmarking
(percepção da marca)
• Análise e sentimentos das avaliações
• Tópicos comentados nas lojas
• Comparativo com outros canais da
indústria
• Tendência da avaliação

Por que essa solução?
A solução de Engajamento de Canais Digitais captura eventos de navegação dos consumidores. Com isso, é possível gerar
indicadores técnicos e de negócios, baseados no comportamento desses clientes. Assim, torna-se possível realizar ações
corretivas e evolutivas, visando estimular a interação contínua nos canais digitais e, por fim, aumentar a taxa de fidelização.

Benefícios
• +30% desempenho;
• +30% manutenção corretiva;
• Contratação como serviço, com redução de CAPEX;
• Retenção do usuário em canais digitais;
• Melhor experiência com o usuário;
• Melhor imagem da marca;
• Aumento de uso de canais com menor TCO;
• Maior precisão em investimentos de manutenção evolutiva.

Por que Capgemini?
• Empresa one-stop shop;
• Modelo único de operação de melhoria contínua na gestão de canais digitais e eﬁciência operacional;
• Integração áreas de Tecnologia da Informação (TI), Negócios e Marketing.

Contate-nos!

www.br.capgemini.com/contact

Sobre a Capgemini
Com mais de 190 mil profissionais, a Capgemini está presente em mais de 40 países e celebra seu 50º aniversário em 2017. Um dos líderes
globais de serviços de consultoria, tecnologia e terceirização, o Grupo reportou em 2016 receita de 12,5 bilhões de euros. Em conjunto com
seus clientes, a Capgemini cria e entrega soluções de negócios, de tecnologia e digitais, que atendem às suas necessidades, permitindo que
conquistem inovação e competitividade. Como uma empresa essencialmente multicultural, a Capgemini desenvolveu seu modo próprio de
trabalhar, o Collaborative Business ExperienceTM, com base no Rightshore®, seu modelo de entrega mundial.

Saiba mais sobre nós: www.br.capgemini.com.
Conecte-se à Capgemini no Brasil pelo Twitter, Facebook e LinkedIn
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