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ACTUALIDADE Mon, 22 Aug 2022

Webhelp lança novas soluções para apoiar
o setor automóvel

FREQUENCY  Monthly

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

CIRCULATION  6,000

PAGE  44

 MEDIA TYPE  Magazine

AVE  € 583

DISTRIBUTION  Portugal

SIZE  0.5 pages

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  12,000

SECTION  General

TAGS  Contact Centers

A Webhelp, multinacional prestadora de serviços na área da experiência do cliente (CX) e 
soluções empresariais de outsourcing (BPO), apresenta três novos serviços específicos para o 
mercado automóvel, de forma a apoiar a inovação e o crescimento do setor. O lançamento 
da iniciativa fortalece o percurso de mais de 20 anos da Webhelp em serviços de experiência 
do cliente e vendas, para mais de 1.300 clientes, incluindo várias das principais marcas da 
indústria automobilística e de mobilidade. 
 
 
 
Os novos produtos incluem: contact centers especializados no setor automóvel- equipas 
multilingues de especialistas no mercado automóvel, que um atendimento de para clientes 
com exiproporcionam última geração gências multiplataforma, complementando o 
conhecimento especializado sobre produtos com tecnologias modernas, práticas 
operacionais e análise de dados especializada para atender às necessidades específicas das 
empresas de mobilidade; concessionários digitais- especialistas na indústria automobilística 
e com formação específica atuam como gestores de canais de vendas online em nome das 
marcas do setor, aliando o conhecimento sobre produtos especializados com o mais elevado 
nível de atendimento ao cliente- esta é uma forma de aproximar a marca do consumidor e 
criar uma relação de proximidade com futuros compradores, que têm uma maior 
predisposição para comprar veículos 
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online; e ainda experiências e entregas ofíline- equipas dedicadas à organização das 
experiências (Mine e entregas de carros, características fundamentais para a realização de 
uma experiência de compra multiplataforma completa. Carole Rousseau, diretora da 
Unidade de Negócios Automóvel e Mobilidade da Webhelp, e responsável pelos principais 
clientes, como a Stellantis e a Volkswagen, explica que “este é um momento crucial para a 
indústria automóvel, pois as marcas observam mudanças sem precedentes no 
comportamento dos consumidores, legislação, regulamentos e operações, enquanto, ao 
mesmo tempo, tentam salvaguardar margens e lucros. Acreditamos que a capacidade de 
fornecer uma experiência de cliente moderna definirá em breve os ‘vencedores’”. ■
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NTECH.NEWS  Mon, 22 Aug 2022

OutSystems e Talkdesk no ranking Forbes
Cloud 100

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  Contact Centers

Há duas empresas portuguesas no ranking Forbes Cloud 100 de 2022, a OutSystems e a 
Talkdesk, que figura no Top 10 do índice anual da Forbes, ocupando a 8ª posição da tabela. 
Especialista em soluções para centros de contacto na cloud, a Talkdesk integra o ranking pela 
quarta vez consecutiva, mas este ano ficando nove lugares acima da classificação de 2021.

  
A Talkdesk nasceu em 2011 e rapidamente se afirmou a nível internacional. Hoje vale 10 mil 
milhões de dólares e conta com 2.100 colaboradores. O quartel-general da empresa está em 
São Francisco, mas Portugal continua a ter um papel relevante nas operações da companhia 
criada por Tiago Paiva.

  
Nos últimos quatro anos, a empresa lançou mais de 50 inovações de produto, onde se 
incluem plataformas de Contact Centers adaptadas às necessidades específicas de cada 
indústria, ou soluções de inteligência artificial e automatização para interações mais rápidas 
com os clientes.

  
A OutSystems também integra o ranking das 100 empresas de cloud mais relevantes a nível 
global, pelo segundo ano consecutivo. Em 2022, garante a 44ª posição da tabela, graças à sua 
valorização de 9,5 mil milhões de dólares, suportada numa equipa de 1.723 colaboradores.

  
«A pressão para entregar aplicações críticas na cloud para os negócios nunca foi tão grande 
e uma abordagem de desenvolvimento de alta performance é essencial. Estamos 
incrivelmente orgulhosos do trabalho que a nossa equipa está a fazer para ajudar algumas 
das empresas mais inovadoras do mundo a criar software que soluciona os seus maiores 

https://www.ntech.news/outsystems-e-talkdesk-no-ranking-forbes-cloud-100/
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desafios de negócios», destaca a propósito Paulo Rosado, CEO da OutSystems.
 
O Forbes Cloud 100 de 2022 resulta de uma parceria entre a revista norte-americana, a 
Bessember Venture Partners e a Salesforce Ventures. O ranking é elaborado pelo sétimo ano 
consecutivo e é criado a partir da análise de empresas do sector em quatro áreas principais: 
liderança de mercado (35%), avaliação estimada (30%), métricas operacionais (20%) e 
pessoas e cultura (15%). No primeiro fator de análise conta com a colaboração de um painel 
de jurados composto por CEOs de empresas de cloud cotadas.

  
Todas as empresas desta lista valem mais de mil milhões de dólares, sendo que a avaliação 
média das 100 maiores empresas cloud de capital privado apuradas para integrar o índice é 
de 7,4 mil milhões de dólares.
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MARKET REPORT Thu, 18 Aug 2022

85% das empresas reconhece importância
da IA e da automatização

FREQUENCY  Bi-weekly

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

CIRCULATION  6,551

PAGE  4

 MEDIA TYPE  Magazine

AVE  € 314

DISTRIBUTION  Portugal

SIZE  0.5 pages

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  13,102

SECTION  General

TAGS  Contact Centers

O relatório, “The Future of AI 2022: Progressing AI Maturity in the Contact Center”, da 
Talkdesk Research, indica que, apesar do consenso, 85%, em torno do valor da IA 
(inteligência artificial), as empresas estão a ser conservadoras na abordagem à IA e à 
automatização, continuando a investir mas restringindo implementações mais profundas no 
curto prazo devido a desafios em torno do alinhamento organizacional, segurança e falta de 
talento. 
 
 
 
O relatório adianta que as expectativas no serviço ao cliente estão a aumentar em todo o 
tipo de setor, pelo que as empresas que mostram evolução mais rápida ganham vantagem 
competitiva com o uso da IA ou da automatização, pois prestam melhores serviços e 
aumentam a produtividade.
 
 
 
Em números, 79% dos profissionais em experiência do cliente (CX) inquiridos disseram que a 
sua empresa está a planear aumentar os investimentos no próximo ano, assim como 52% 
reconheceu que sem IA e sem automatização, a satisfação do cliente vai diminuir, e 48% 
espera um declínio na produtividade da equipa do contact center. No entanto, o uso de IA e 
automatização em contact centers diminuiu. 
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Em termos de riscos de segurança e desafios informáticos, 80% dos inquiridos acham que a 
IA vai melhorar a segurança e autenticação da identidade nos próximos dois anos e 75% 
acreditam que esta tecnologia vai permitir que os dados dos clientes sejam mais seguros do 
que com um agente frente a frente. 
 
 
 
O estudo resulta de uma pesquisa quantitativa online, da Talkdesk Research, realizada em 
abril de 2022 em cinco mercados globais. O estudo foi complementado com 500 entrevistas 
qualitativas com profissionais de Customer Experience empregados por organizações com 
mais de 100 funcionários em tempo integral, abrangendo todos os principais setores, 
incluindo saúde, serviços financeiros e seguros, grande distribuição e comércio eletrónico. 
Entre os profissionais estão líderes e gestores de atendimento ao cliente, experiência do 
cliente, operações de CX, TI e agentes de contact center.■
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SAPO - TEK  Thu, 18 Aug 2022

Talkdesk reforça posição no ranking da
Forbes das maiores empresas de cloud e
sobe ao top 10

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  365,880

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 2,876

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  9,147

TAGS  Contact Centers

O unicórnio português tem garantido presença fixa no Forbes Cloud 100 e na edição deste 
ano a Talkdesk sobe ao oitavo lugar de uma lista muito competitiva.

  
A tecnológica portuguesa que se especializou em centros de contacto na cloud subiu nove 
lugares no ranking da Forbes e está agora na oitava posição do Forbes Cloud 100 2022. Esta 
é a quarta vez consecutiva que a Talkdesk integra a lista das 100 maiores empresas privadas 
de cloud do mundo.

  
"Estamos muito honrados por sermos reconhecidos como parte deste prestigioso ranking", 
afirma Tiago Paiva, diretor executivo principal da Talkdesk, citado em comunicado. "Esta 
conquista celebra a inovação corajosa e a obsessão com o cliente que está no centro de tudo 
o que fazemos na nossa jornada para dar às empresas melhores formas de criar 
experiências mais personalizadas, produtivas e lucrativas para os clientes".

  
A Talkdesk foi fundada em 2011, apostando numa visão de transformação do mercado de 
software para contact centers e cresceu rapidamente, transformando-se numa das empresas 
privadas com maior valorização no mercado de Software as a Service, atingindo o estatuto 
de unicórnio em 2018.

  
A empresa lembra que nos últimos quatro anos introduziu mais de 50 inovações de 
produtos, incluindo plataformas de Contact Centers adaptadas às necessidades específicas 

https://tek.sapo.pt/noticias/negocios/artigos/talkdesk-reforca-posicao-no-ranking-da-forbes-das-maiores-empresas-de-cloud-e-sobe-ao-top-10


Page 11 of 57
;

APCC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CONTACT CENTER

Thu, 08 Sep 2022

de cada indústria, um sistema telefónico para empresas nativamente construído sobre a 
plataforma de Contact Center as a Service (CCaaS), assim como soluções de inteligência 
artificial e automatização para interações com os consumidores mais rápidas e sem 
obstáculos.

  
O ranking Forbes Cloud 100 está já na sétima edição e é realizado em parceria com a 
Bessemer Venture Partners e a Salesforce Ventures. As empresas da lista são selecionadas 
pelo seu crescimento, vendas, valorização e cultura, para além de uma pontuação de 
reputação obtida através da consultoria de 26 CEOs e executivos de empresas públicas de 
Cloud do mesmo setor.
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CALL CENTER  Wed, 17 Aug 2022

Nove em cada dez contact centers
aumentou o foco na experiência do
operador

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  5,000

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 39

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  125

TAGS  Contact Centers

O estudo “2022 International Customer Service Index (CSI) Business Decision Makers”, 
promovido pela Five9 e pela Zogby Analytics, revelou que 90% dos líderes empresariais está 
a aumentar o foco na experiência do operador de contact center e dos colaboradores.

  
Segundo explicado em comunicado, este foco reforçado surge na sequência do aumento em 
86% do volume de chamadas, da necessidade apontada por 53% de existir uma maior 
inteligência emocional e empatia durante as interações e de 43% indicarem que as 
chamadas são mais longas e complexas.

  
“A pandemia global forçou empresas de todas as dimensões a colocarem uma nova ênfase 
não só na lealdade e retenção dos consumidores, mas também na lealdade e retenção dos 
colaboradores”, disse a autora do relatório, Blair Pleasant.

  
O relatório revela ainda que mais de metade dos inquiridos notou desafios no retorno ao 
escritório, com 54% a apontarem que os colaboradores não estavam dispostos a voltar a 
tempo inteiro para o escritório e 42% identificaram falta de opções de trabalho flexível.

  
Os colaboradores não quererem voltar a tempo inteiro ao escritório é o maior desafio 
enfrentado pelas empresas na América do Norte (65%, 20-40% mais elevado do que em cada 
um dos países europeus inquiridos), enquanto a falta de opções de trabalho flexíveis (45%) e 
o envolvimento/produtividade dos operadores (43%) são um maior desafio na Europa.

https://www.callcentermagazine.net/destaques/nove-em-cada-dez-contact-centers-aumentou-o-foco-na-experiencia-do-operador/
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Relativamente ao uso do digital, 91% dos inquiridos notou um aumento na percentagem de 
interações por email, chat e mensagens. Mais de dois terços dos inquiridos esperam que as 
interações em canais sem voz excedam os 40% até 2024 (70% globalmente, 86% na América 
do Norte, 73% na Europa). Da mesma forma, 69% esperam que mais de 40% das interações 
de apoio ao cliente sejam totalmente tratadas através do self-service até 2024 (67% na 
América do Norte, 72% na Europa).

  
No campo da inteligência artificial (IA), aproximadamente três em cada quatro contact 
centers utilizam atualmente IA (73% em todo o mundo, 67% na América do Norte, 80% na 
Europa). Globalmente, 93% dos decisores concordam que a IA pode melhorar o self-service 
para que o operador possa concentrar-se em questões mais complexas ou sensíveis. Já 91% 
concordam que pode fornecer assistência aos operadores, como conhecimento e 
orientação. Dos 73% que utilizam IA, 79% utilizam IA ou IA de conversação para o self-service 
do cliente.
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COMPUTERWORLD  Tue, 16 Aug 2022

Horizonte 2027: Receitas do mercado
contact center situam-se perto dos 16 mil
milhões de dólares

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  11,200

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 88

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  280

TAGS  Contact Centers

Um estudo Juniper Research ao calcular que os contact center passarão de gerar 4.900 
milhões de dólares em 2022 para 15.600 em 2027; mostra uma tendência ascendente nos 
resultados do setor.

  
Por Irene Iglesias Alvarez 

  
O contact center como um mercado de serviços, muitas vezes referido pelo seu acrónimo 
CCaaS, é um deleite. E é que, de acordo com o que a Juniper Research revelou, estima-se 
uma tendência ascendente na sua folha de resultados para os próximos cinco anos. Assim, 
como indicado no seu recente relatório, o mercado CCaaS movimentará 4,9 mil milhões de 
dólares em 2022 e aumentará 216% nos próximos cinco anos para atingir os 15,6 mil 
milhões de dólares em receitas em 2027.

  
Assim, esta investigação enfatiza a perspetiva de um

 mercado em evolução contínua. Um documento que inclui uma
 avaliação exaustiva das principais verticais do mercado, bem como uma avaliação

 dos fatores de controlo sectorial e futuros obstáculos a
 resolver. Apresenta também recomendações importantes para  os fornecedores de CCaaS, 

previsões quinquenais alinhadas com análise estratégica e
 uma tabela de classificação de concorrentes que avalia 17  fornecedores de

 CCaaS utilizando uma gama de critérios quantitativos e qualitativos.

https://www.computerworld.com.pt/2022/08/16/horizonte-2027-receitas-do-mercado-contact-center-situam-se-perto-dos-16-mil-milhoes-de-dolares/
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Chaves para o crescimento

  
O “crescimento fenomenal” da empresade 216% será impulsionado pela amplitude dos 
serviços oferecidos em

 modelos abrangentes baseados em assinaturas. ,
 incluindo funcionalidades de análise avançadas, 

 bots de chat ativados por IA e soluções de vídeo personalizadas. As
 plataformas CCaaS são soluções baseadas na cloud que fornecem os serviços

 necessários para operar um contact center em vários canais de comunicação de
 entrada e saída. Neste contexto, a autora do estudo, Elisha Sudlow-Poole,

 garantiu que “não basta oferecer serviços inovadores exclusivos para se
 destacar no mercado. As empresas escolherão a sua solução preferida com

 base na variedade de serviços de valor acrescentado
 disponíveis.” Como resultado, explica, “os fornecedores

 devem procurar expandir as soluções oferecidas através da sua plataforma CCaaS
 para proporcionar uma diferenciação crucial num mercado altamente

 competitivo“.
  

Assim, as redes sociais estão a emergir como o próximo canal chave para o CCaaS. Uma 
informação sustentada pelo estudo que aponta que plataformas de redes sociais como o 
Instagram e o Facebook se tornarão um meio importante para as empresas interagir com os 
seus utilizadores no futuro. Por sua vez, os fornecedores da CCaaS são encorajados a 
integrar as comunicações recebidas destes canais nas suas  soluções imediatamente para 
fornecer o máximo alcance ao utilizador final para os clientes CCaaS. A oferta de 
funcionalidades omnicanais permitirá aos fornecedores da CCaaS reforçar as carteiras de 
produtos; refletindo o sucesso do ecossistema CPaaS.
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START & GO Mon, 15 Aug 2022

Prémios de referenciação são estratégia de
eleição para atração e retenção de talento
em Portugal

FREQUENCY  Bi-monthly

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

CIRCULATION  25,000

PAGES  36, 37

 MEDIA TYPE  Magazine

AVE  € 3,135

DISTRIBUTION  N/A

SIZE  2 pages

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  50,000

SECTION  General

TAGS  Contact Centers

A edição do Barómetro RH 2021/22 denota uma nova era na gestão de recursos humanos. 
 
 
 
Aimprevisibilidade do mercado parece não ter tido impacto ao nível do grau de motivação 
dos colaboradores das empresas inquiridas que permanece com 14 pontos (escala 0-20), à 
semelhança do que observamos na última edição. Além disso, 40% dos inquiridos afirma 
que a motivação dos trabalhadores das suas empresas evoluiu positivamente nos últimos 12 
meses. Para contribuir para estes resultados, 31% dos gestores de RH destacam os 
aumentos salariais e a atribuição de bónus e outras compensações monetárias. 
 
 
 
Por outro lado, 26% dos gestores apontam como fatores mais cruciais, a cultura da empresa 
e a adoção de um modelo de trabalho híbrido com a respetiva flexibilidade horária conferida 
aos colaboradores. 
 
 
 
A intensificação da escassez de talento parece ser um dos maiores desafios do mercado de 
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trabalho para os gestores de RH já que, para 45% e 42% dos inquiridos, a retenção de talento 
e a contratação de novos profissionais são as principais prioridades das empresas em 
relação aos recursos humanos. 
 
 
 
Estas escolhas contrastam com o que se observou na 1o edição deste barómetro, onde o 
topo das prioridades tinha como foco a preparação dos colaboradores para diferentes 
cenários no médio/longo prazo e a melhoria das condições de segurança e higiene no 
trabalho. 
 
 
 
“Para fazer frente a esta escassez de talento, os empregadores apostam cada vez mais em 
estratégias de atração e retenção de talento e, de acordo com dados deste barómetro, os 
prémios de referenciação são uma das estratégias de eleição – não são uma prática nova no 
mercado de trabalho, mas voltaram agora a ganhar especial destaque nas estratégias dos 
RH. Estes prémios tratam-se de um bónus de referenciação que as empresas atribuem aos 
colaboradores que referenciarem os candidatos certos para determinada função. Isto 
acontece muito em áreas ou perfis que são mais difíceis de recrutar, seja pela complexidade 
da função, seja pela falta de mão de obra disponível ou pela forte competitividade do 
mercado em questão (ex: IT, consultoria, digital, Shared Service Center, Contact Centers, etc.). 
Atualmente, a complexidade e competitividade do mercado de trabalho tem exigido às 
empresas um maior investimento de recursos nos processos de recrutamento. Além disso, o 
que nós, Hays, enquanto especialista no setor, temos notado, é que temos cada vez mais 
procura por parte das empresas. Ou seja, há cada vez mais empresas a externalizar os seus 
difícil abordar os candidatos certos. Temos cada vez mais empresas a precisar de recrutar, 
no entanto, os candidatos disponíveis para novos desafios são inferiores a esta necessidade. 
Acrescendo o facto de termos um mercado cada vez mais liderado pelo candidato, onde 
chegar ao perfil ideal é difícil.” explica Sandrine Veríssimo, Regional Director da Hays 
Portugal. 
 
 
 
NOVAS PRIORIDADES: ATRAIR, RETER E CULTIVAR TALENTO 
 
 
 
Para atrair, reter e desenvolver os melhores talentos para os seus negócios, um eficaz 
processo de onboarding é fundamental. Neste campo, as duas principais prioridades 
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enaltecidas pelas empresas incidem na criação de um programa de mentoria envolvendo 
colaboradores mais recentes e mais antigos da empresa (57%) e a criação de um programa 
personalizado (45%). Ainda antes disso, e no âmbito do processo de recrutamento, suprimir 
as lacunas nas competências da organização através da identificação de novas funções e 
posições e o rejuvenescimento das empresas, são para 55% e 45% dos inquiridos 
respetivamente, as duas maiores prioridades. Dentro das temáticas de diversidade, inclusão 
e equidade no trabalho, 49% dos inquiridos tem apostado na criação de um ambiente 
inclusivo em que cada colaborador se sente valorizado e 46% tem vindo a promover 
programas de tutoria, coaching e de carreira para cumprir este compromisso. Estas 
estratégias permitem fomentar o sentimento de pertença à empresa, um tema 
relativamente ao qual, 58% dos inquiridos revela existir consciência da importância 
reforçando que já têm iniciativas em curso neste sentido. 
 
 
 
“Esta edição do Barómetro RH 2021/22 denota uma nova era na gestão de recursos 
humanos. A relevância do papel dos Recursos Humanos para as organizações nunca foi tão 
proeminente como nos últimos anos. A intensa transformação que atravessamos, tem vindo 
a gerar desafios cada vez mais complexos para as empresas. 
 
 
 
Neste sentido, e para assegurar o sucesso num ambiente empresarial tão volátil, é essencial 
que os RH reforcem ainda mais o seu papel no processo de transformação e de gestão da 
mudança dentro das organizações. As prioridades dos profissionais mudaram colaboradores 
estão dispostos a ir mais além quando têm uma escolha sobre onde, quando e quanto 
trabalham. Ter o Employee Experience como estratégia de gestão é um diferencial 
competitivo. Ao colocar os profissionais no centro do negócio, estamos a contribuir para o 
aumento das taxas de retenção, fortalecimento da cultura, equipas mais envolvidas e uma 
maior satisfação do cliente. As pessoas são o verdadeiro motor das organizações, o que está 
intimamente ligado ao sucesso de cada negócio. O desafio do Kaizen Institute é a 
concretização dos objetivos disruptivos, potenciando a transformação diária e sustentada, 
com todas as pessoas, em todas as áreas, para chegar a níveis de desempenho económico e 
financeiro de excelência, garantindo a bilidade das organizações”, afirma Filipe Fontes, 
Diretor do Kaizen Institute Western Europe. 
 
 
 
O trabalho remoto transformou-se, deixando de ser um privilégio ocasional para uma 
expectativa dada como adquirida para grande parte dos colaboradores. Nesta linha, 46% 
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admite ter adotado um modelo de trabalho híbrido com 43% das pessoas a apostar em 2 
dias de teletrabalho/semana. 
 
 
 
Contudo, 54% afirma ter optado por um modelo de trabalho presencial. 
 
 
 
Dentro dos maiores entraves na implementação do trabalho híbrido, 46% menciona a 
dificuldade de manter o espírito de equipa, motivação e sentimento de pertença à distância; 
já 43% aponta a falta de garantia de comunicação eficiente e clara. 
 
 
 
O Barómetro RH 2021/2022 concluiu ainda que para melhorar a 
 
 
 
employee experience, 72% dos inquiridos foca como crucial a importância de uma 
comunicação regular e clara da visão e propósito da organização. Por outro lado, e para 
responder ao aumento da tendência do turnover dos colaboradores, o aumento da 
remuneração e/ou benefícios e a revisão do plano de progressão de carreira são para 57% e 
40% dos gestores de RH algumas das mais importantes premissas. 
 
 
 
O Barómetro RH 2021/22 inquiriu cerca de 150 diretores de Recursos Humanos de grandes e 
médias empresas nacionais, com o objetivo de avaliar a resposta das organizações às 
principais tendências e desafios atualmente verificados na Gestão das Pessoas, bem como o 
grau de motivação e produtividade dos colaboradores. 
 
 
 
• 31% dos responsáveis de recursos humanos inquiridos no Barómetro RH 2021/22, 
realizado pelo Kaizen Institute em parceria com a Hays Portugal, admite que os aumentos 
salariais e a atribuição de bónus e outras compensações monetárias são os dois fatores mais 
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determinantes para justificar o nível de motivação dos seus colaboradores; 
 
 
 
• 57% dos inquiridos considera a atribuição de prémios de referenciação uma prática cada 
vez mais comum em Portugal e na Europa, para atrair e reter talento; • A retenção de talento 
(45%) e a 
 
 
 
contratação de novos profissionais (42%) são as duas principais prioridades destacadas pelas 
empresas relativamente aos RH; 
 
 
 
• O Barómetro RH 2021/22 inquiriu cerca de 150 diretores de Recursos Humanos de grandes 
e médias empresas nacionais.
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"Uma oportunidade para mudar de vida". Curso de 14 semanas tem uma taxa de 
empregabilidade de 98%, em 90 dias, e atesta 1183 euros líquidos mensalmente, em início 
de carreira.

  
A escrita de código é a sua especialidade, mas são os números dos últimos tempos que a 
distinguem no ramo da empregabilidade. Através do seu bootcamp de programação de 14 
semanas, a Academia de Código, criada pela startup lusa Code for All e baseada no Porto, já 
transformou a vida de 1492 pessoas, desde o seu início, em 2014, conferindo-lhes 
conhecimentos tecnológicos para ingressarem numa carreira com perspetiva de futuro.

  
O pacote de escalada para o ápice de carreira inclui "um ensino de qualidade" certificado 
pela Ernst & Young, uma taxa de empregabilidade atual na ordem dos 98%, em 90 dias - para 
a qual contribuem as contratações das centenas de empresas parceiras, nas quais se 
incluem a Feedzai, Farfetch, OutSystems e Talkdesk - e um aumento de 500 a 700 euros 
líquidos no vencimento mensal em início de atividade, assegura ao Dinheiro Vivo o CEO e 
cofundador da empresa, João Magalhães.

  
Nos primeiros anos, quase 100% do público que procurava a escola de programação "eram 
desempregados, à procura de uma atividade laboral". Contudo, "a tendência tem vindo a 
alterar-se", revela o responsável, indicando 2020 como o ponto de viragem. Hoje, grande 
parte dos alunos da Academia de Código são pessoas que têm emprego, mas que querem 
fazer conversão de carreira. Destacam-se os "profissionais de supermercado, call centers" e 
outros que estejam ligados a "setores com menos segurança financeira", como o da música.

https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/-bootcamp-de-programacao-ja-impactou-1492-vidas-15086098.html
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A procura tem sido "cada vez maior", garante o CEO. A previsão é de terminar o ano com um 
crescimento de 40%, face a 2021, e lançar mais 100 novos programadores no mercado. 
Apesar de os portugueses serem os que assumem maior peso nesta matéria, a origem 
daqueles que veem na programação uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida 
percorre 18 pontos do globo, que vão do Nepal à Suíça, e da Holanda ao Brasil.

  
Mas, afinal, o que motiva este incremento? João Magalhães explica que, para as gerações 
mais recentes, o investimento na formação ao longo da vida é ponto assente. Este é, "sem 
dúvida, um dos fatores que tem potenciado o aumento da procura pelo nosso bootcamp, já 
que os profissionais tomam a iniciativa de se formarem em novas áreas", refere. Rumo ao 
mesmo sentido, a atratividade salarial é discrepante aos olhos de outras atividades. As 
propostas feitas e aceites pelos alunos da Academia de Código, em início de carreira, 
asseguram-lhes, ao final do mês, 1183 euros líquidos. A facilidade de acesso ao curso - que 
custa aproximadamente sete mil euros - através de opções financiadas, proporcionadas pela 
Fundação José Neves e o Banco Montepio, motiva também a aposta.

  
Identidade

  
Mais de duas centenas de pessoas constituem a equipa da startup. Espalhados por Portugal, 
México, Polónia, Andorra e Bahrain, 55% dos que para ela trabalham são fruto de retenção 
após conclusão do bootcamp. É o trabalho conjunto de todos estes elementos que levou a 
Academia de Código a ser distinguida pelo Best for the World, na categoria Cliente. Apenas 
5% das organizações mundiais com a mesma dimensão têm esse privilégio.

  
"Este reconhecimento demonstra bem o foco e a energia que depositamos em tudo o que 
fazemos", afirma o CEO, salientando que o objetivo está em criar "comunidades sustentáveis 
num mundo cada vez mais global e tecnológico", sem deixar "nenhum talento de fora". 
"Vemos os nossos bootcamps não como um curso, mas como uma oportunidade para 
mudar de vida, e isso faz toda a diferença", remata.

  
Além de impactar a vida dos alunos, permitindo-lhes alcançar rendimentos superiores à 
média, a escola de programação aponta uma repercussão regional além Lisboa e Porto. 
Desde 2017, já 22 empresas foram constituídas nos Açores em consequência de uma 
parceria com a empresa. Também em Castelo Branco foram criados mais de 170 empregos, 
resultantes da formação. Já a nível nacional, "a nossa estimativa é de que a reconversão 
profissional e taxa de empregabilidade do nosso bootcamp devam impactar positivamente 
entre 2,5 e 3 milhões de euros a receita fiscal", assinala o cofundador da empresa, dando 
conta de que está a ser finalizado um estudo com uma consultora, para quantificar e 
confirmar esse impacto.
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Com Portugal a ser "visto por muitas empresas no espaço europeu como um hub 
tecnológico", torna-se essencial "investir em mais conhecimento e educação" - e isto, para 
João Magalhães, passa por incluir a programação no currículo de todas as escolas do país. A 
Academia de Código já trabalha neste sentido, estendendo a sua atuação aos mais novos, 
através da plataforma online Ubbu, na qual mais de 180 mil crianças de todo o mundo 
realizaram 26 milhões de atividades relacionadas com ciências da computação e 
programação.

  
O futuro da startup passa por dar resposta a quem precisa - nestes, incluem-se as pessoas e 
o mercado. Por esse motivo, a escola vai lançar uma nova formação em cibersegurança, em 
diversos modelos de ensino, para fazer face ao crescente número de ataques informáticos. 
Os primeiros workshops sobre o tema acontecerão já nos próximos dias 3 e 24 de setembro.
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A escrita de código é a sua especialidade, mas são os números dos últimos tempos que a 
distinguem no ramo da empregabilidade. Através do seu bootcamp de programação de 14 
semanas, a Academia de Código, criada pela startup lusa Code for All e baseada no Porto, já 
transformou a vida de 1492 pessoas, desde o seu início, em 2014, conferindo-lhes 
conhecimentos tecnológicos para ingressarem numa carreira com perspetiva de futuro.

  
RELACIONADOS

 Startup Lisboa procura empreendedores de food tech pela quinta vez
  

Food Tech Hub. Pleez e Volup juntam-se para impulsionar startups da restauração
  

Merytu. A tecnologia lusa que faz matching entre empresas e freelancers
  

O pacote de escalada para o ápice de carreira inclui “um ensino de qualidade” certificado 
pela Ernst & Young, uma taxa de empregabilidade atual na ordem dos 98%, em 90 dias – 
para a qual contribuem as contratações das centenas de empresas parceiras, nas quais se 
incluem a Feedzai, Farfetch, OutSystems e Talkdesk – e um aumento de 500 a 700 euros 

https://www.ciberseguranca.pt/?p=19051
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líquidos no vencimento mensal em início de atividade, assegura ao Dinheiro Vivo o CEO e 
cofundador da empresa, João Magalhães.

  
Nos primeiros anos, quase 100% do público que procurava a escola de programação “eram 
desempregados, à procura de uma atividade laboral”. Contudo, “a tendência tem vindo a 
alterar-se”, revela o responsável, indicando 2020 como o ponto de viragem. Hoje, grande 
parte dos alunos da Academia de Código são pessoas que têm emprego, mas que querem 
fazer conversão de carreira. Destacam-se os “profissionais de supermercado, call centers” e 
outros que estejam ligados a “setores com menos segurança financeira”, como o da música.

  
A procura tem sido “cada vez maior”, garante o CEO. A previsão é de terminar o ano com um 
crescimento de 40%, face a 2021, e lançar mais 100 novos programadores no mercado. 
Apesar de os portugueses serem os que assumem maior peso nesta matéria, a origem 
daqueles que veem na programação uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida 
percorre 18 pontos do globo, que vão do Nepal à Suíça, e da Holanda ao Brasil.

  
Fechar

  
SUBSCREVER NEWSLETTER

 Mas, afinal, o que motiva este incremento? João Magalhães explica que, para as gerações 
mais recentes, o investimento na formação ao longo da vida é ponto assente. Este é, “sem 
dúvida, um dos fatores que tem potenciado o aumento da procura pelo nosso bootcamp, já 
que os profissionais tomam a iniciativa de se formarem em novas áreas”, refere. Rumo ao 
mesmo sentido, a atratividade salarial é discrepante aos olhos de outras atividades. As 
propostas feitas e aceites pelos alunos da Academia de Código, em início de carreira, 
asseguram-lhes, ao final do mês, 1183 euros líquidos. A facilidade de acesso ao curso – que 
custa aproximadamente sete mil euros – através de opções financiadas, proporcionadas pela 
Fundação José Neves e o Banco Montepio, motiva também a aposta.

  
Mais de duas centenas de pessoas constituem a equipa da startup. Espalhados por Portugal, 
México, Polónia, Andorra e Bahrain, 55% dos que para ela trabalham são fruto de retenção 
após conclusão do bootcamp. É o trabalho conjunto de todos estes elementos que levou a 
Academia de Código a ser distinguida pelo Best for the World, na categoria Cliente. Apenas 
5% das organizações mundiais com a mesma dimensão têm esse privilégio.

  
“Este reconhecimento demonstra bem o foco e a energia que depositamos em tudo o que 
fazemos”, afirma o CEO, salientando que o objetivo está em criar “comunidades sustentáveis 
num mundo cada vez mais global e tecnológico”, sem deixar “nenhum talento de fora”. 
“Vemos os nossos bootcamps não como um curso, mas como uma oportunidade para 
mudar de vida, e isso faz toda a diferença”, remata.
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Além de impactar a vida dos alunos, permitindo-lhes alcançar rendimentos superiores à 
média, a escola de programação aponta uma repercussão regional além Lisboa e Porto. 
Desde 2017, já 22 empresas foram constituídas nos Açores em consequência de uma 
parceria com a empresa. Também em Castelo Branco foram criados mais de 170 empregos, 
resultantes da formação. Já a nível nacional, “a nossa estimativa é de que a reconversão 
profissional e taxa de empregabilidade do nosso bootcamp devam impactar positivamente 
entre 2,5 e 3 milhões de euros a receita fiscal”, assinala o cofundador da empresa, dando 
conta de que está a ser finalizado um estudo com uma consultora, para quantificar e 
confirmar esse impacto.

  
Com Portugal a ser “visto por muitas empresas no espaço europeu como um hub 
tecnológico”, torna-se essencial “investir em mais conhecimento e educação” – e isto, para 
João Magalhães, passa por incluir a programação no currículo de todas as escolas do país. A 
Academia de Código já trabalha neste sentido, estendendo a sua atuação aos mais novos, 
através da plataforma online Ubbu, na qual mais de 180 mil crianças de todo o mundo 
realizaram 26 milhões de atividades relacionadas com ciências da computação e 
programação.

  
O futuro da startup passa por dar resposta a quem precisa – nestes, incluem-se as pessoas e 
o mercado. Por esse motivo, a escola vai lançar uma nova formação em cibersegurança, em 
diversos modelos de ensino, para fazer face ao crescente número de ataques informáticos. 
Os primeiros workshops sobre o tema acontecerão já nos próximos dias 3 e 24 de setembro.
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DE CÓDIGO» 
 
 
 
 Bootcamp de programação já transformou 1492 vidas 
 
 
 
—MARIANA COELHO DIAS mariana.dias@dinheirovivo.pt 
 
 
 
“Uma oportunidade para mudar.” Curso de 14 semanas tem uma taxa de empregabilidade 
de 98%, em 90 dias, e garante 1183 euros líquidos mensalmente, em início de carreira, 
asseguram os promotores. 
 
 
 
A escrita de código é a sua especialidade, mas são os números dos últimos tempos que a 
distinguem no ramo da empregabilidade. Através do seu bootcamp de programação de 14 
semanas, a , criada pela startup lusa Code for All e baseada no Porto, já transformou a vida 
de 1492 pessoas, desde o início, em 2014, conferindo-lhes conhecimentos tecnológicos para 
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ingressarem numa carreira com perspetiva de futuro. O pacote de escalada para o ápice de 
carreira inclui “um ensino de qualidade” certificado pela Ernst & Young, uma taxa de 
empregabilidade na ordem dos 98%, em 90 dias – para a qual contribuem as contratações 
das centenas de empresas parceiras, nas quais se incluem a Feedzai, Farfetch, OutSystems e 
Talkdesk – e um aumento de 500 a 700 euros líquidos no vencimento mensal em início de 
atividade, assegura ao Dinheiro Vivo o CEO e cofundador da empresa, João Magalhães. 
 
 
 
Nos primeiros anos, quase 100% do público que procurava a escola de programação “eram 
desempregados, à procura de uma atividade laboral”. Contudo, “a tendência tem vindo a 
alterar-se”, revela o responsável, indicando 2020 como o ponto de viragem. Hoje, grande 
parte dos alunos da  são pessoas que têm emprego, mas que querem fazer conversão de 
carreira. Destacam-se os “profissionais de supermercado, call centers” e outros que estejam 
ligados a “setores com menos segurança financeira”, como o da música. 
 
 
 
A procura tem sido “cada vez maior”, garante o CEO. A previsão é de terminar o ano com um 
crescimento de 40%, face a 2021, e lançar mais 100 novos programadores no mercado. 
Apesar de os portugueses serem os que assumem maior peso nesta matéria, a origem 
daqueles que veem na programação uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida 
percorre 18 pontos do globo, que vão do Nepal à Suíça, e da Holanda ao Brasil. 
 
 
 
Mas, afinal, o que motiva este incremento? João Magalhães explica que, para as gerações 
mais recentes, o investimento na formação ao longo da vida é ponto assente. Este é, “sem 
dúvida, um dos fatores que tem potenciado o aumento da procura pelo nosso bootcamp, já 
que os profissionais tomam a iniciativa de se formarem em novas áreas”, refere. Rumo ao 
mesmo sentido, a atratividade salarial é discrepante aos olhos de outras atividades. As 
propostas feitas e aceites pelos alunos da , em início de carreira, asseguram-lhes, ao final do 
mês, 1183 euros líquidos. A facilidade de acesso ao curso – que custa aproximadamente sete 
mil euros – através de opções financiadas, proporcionadas pela Fundação José Neves e o 
Banco Montepio, motiva também a aposta. 
 
 
 
Identidade 
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Mais de duas centenas de pessoas constituem a equipa da startup. Espalhados por Portugal, 
México, Polónia, Andorra e Bahrain, 55% dos que para ela trabalham são fruto de retenção 
após conclusão do bootcamp. É o trabalho conjunto de todos estes elementos que levou a  a 
ser distinguida pelo Best for the World, na categoria Cliente. Apenas 5% das or 
 
 
 
ganizações mundiais com a mesma dimensão têm esse privilégio. 
 
 
 
“Este reconhecimento demonstra bem o foco e a energia que depositamos em tudo o que 
fazemos”, afirma o CEO, salientando que o objetivo está em criar “comunidades sustentáveis 
num mundo cada vez mais global e tecnológico”, sem deixar “nenhum talento de fora”. 
“Vemos os nossos bootcamps não como um curso, mas como uma oportunidade para 
mudar de vida, e isso faz toda a diferença”, remata. 
 
 
 
Além de impactar a vida dos alunos, permitindo-lhes alcançar rendimentos superiores à 
média, a escola de programação aponta uma repercussão regional além Lisboa e 
 
 
 
Porto. Desde 2017, já 22 empresas foram constituídas nos Açores em consequência de uma 
parceria com a empresa. Também em Castelo Branco foram criados mais de 170 empregos, 
resultantes da formação. Já a nível nacional, “a nossa estimativa é de que a reconversão 
profissional e taxa de empregabilidade do nosso bootcamp devam impactar positivamente 
entre 2,5 e 3 milhões de euros a receita fiscal”, assinala o cofundador da empresa, dando 
conta de que está a ser finalizado um estudo com uma consultora, para quantificar e 
confirmar esse impacto. 
 
 
 
Com Portugal a ser “visto por muitas empresas no espaço europeu como um hub 
tecnológico”, torna-se essencial “investir em mais conhecimento e educação” – e isto, para 
João Magalhães, passa por incluir a programação no currículo de todas as escolas do país. A  
já trabalha neste sentido, estendendo a sua atuação aos mais novos, através da plataforma 
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online Ubbu, na qual mais de 180 mil crianças de todo o mundo realizaram 26 milhões de 
atividades relacionadas com ciências da computação e programação. 
 
 
 
O futuro da startup passa por dar resposta a quem precisa – nestes, incluem-se as pessoas e 
o mercado. Por esse motivo, a escola vai lançar uma nova formação em cibersegurança, em 
diversos modelos de ensino, para fazer face ao crescente número de ataques informáticos. 
Os primeiros workshops sobre o tema acontecerão já nos próximos dias 3 e 24 de setembro.
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JORNAL AÇORES 9  Fri, 12 Aug 2022

O digital e os mundos tradicionais que o
abraçaram - Jornal Açores 9

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese

MUV  10,320

 MEDIA TYPE  Website

AVE  € 81

 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  258

TAGS  Contact Centers

 
  
Pub

  
AÇORES 9 TV EM DIRETO

  
O tema é recorrente e constante. Qual seria o setor da sociedade que ainda não tem 
influências digitais? A resposta é: nenhum (ou quase isso).

  
Os avanços tecnológicos, muitos por necessidade, aprimoram diversos serviços digitais. Por 
exemplo, a facilidade que temos ao pagar uma compra com cartão de crédito ou débito, ou a 
simplicidade de transferir dinheiro para alguém utilizando uma aplicação, como a MB Way, 
para facilitar o processo.

  
Com efeito, vejamos alguns exemplos de como o tradicional viajou para o online e com 
sucesso.

  
PROFISSÕES

  
Desde a pandemia da COVID-19 que existiu uma maior abertura e flexibilidade com os 
trabalhadores. Atualmente, muitas são as empresas que se tornam “remotas” a favor do 
equilíbrio da vida pessoal e profissional.

  

https://jornalacores9.pt/o-digital-e-os-mundos-tradicionais-que-o-abracaram/
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Para isto, muito ajudou o mundo digital e todas a ferramentas capazes de executar trabalho 
à distância de um portátil e de uma ligação à internet.

  
Atualmente, os escritórios viram esplanadas de café ou até mesmo o sofá lá de casa. Além 
disso, nasceram os “Nómadas digitais”, novas profissões totalmente despegadas do conceito 
escritório, trabalhando remotamente fora do seu círculo habitual.

  
Nos Açores, a Câmara da Ribeira Grande, criou uma plataforma digital para atrair 
exatamente este nicho de trabalhadores para potenciarem a economia local.

  
ENTRETENIMENTO

  
Outra das áreas que toca o digital com sucesso e relevância é então o entretenimento. Entre 
o cinema, séries de TV, videojogos ou até mesmo os jogos de tabuleiro e casino, a migração 
para o online trouxe a cada uma destas subáreas novas possibilidades e conteúdos.

  
Por exemplo, atualmente através das plataformas de streaming, o mercado do cinema e das 
séries cresceu com inúmeros conteúdos exclusivos graças à facilidade de integração em 
modelos de negócio por subscrição.

  
Já os eSports, os desportos eletrónicos, até uma federação conseguiram fundar em Portugal. 
Esta federação é responsável pela supervisão de eventos desportivos, onde as consolas ou 
até os computadores são peças no xadrez, onde FIFA, Call of Duty ou League of Legends, são 
reis e senhores.

  
Por último, os jogos de tabuleiro e casino também migraram para o online.

  
O xadrez, por exemplo, voltou à baila dos tradicionais jogadores através de websites como o 
Chess, onde é possível aprender a modalidade e competir com outros jogadores em salas 
privadas.

  
Já o casino ganhou com as plataformas especializadas online uma nova vida. Sendo que o 
destaque são as clássicas slot machines que se reinventaram com novos designs. 
Atualmente, qualquer slot tem uma inspiração e um tema, Entre filmes como o Jumanji ou 
Ted, e jogos de tabuleiro como o Monopoly, as slots replicam fielmente o tópico que 
representam, com elementos alusivos, animações e sons iguais aos originais. Uma forma de 
tornar também, a própria slot machine mais competitiva e desafiante.

  
INSERT IMAGE HERE >>>> https://images.unsplash.com/photo-1556740720-776b84291f8e?
ixlib=rb-
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&w=1171&q=80 >>>> Photo

  
APOIO AO CLIENTE

  
Ainda que continue a ser uma tendência os call-centers e a gestão de clientes via apoio 
telefónico, atualmente muitas empresas optam por formas mais digitais para atender às 
demandas dos clientes nos seus diversos canais de negócio.

  
Por exemplo, quando fazemos uma compra de um eletrodoméstico, em certas marcas, um 
operador tem acesso a essa mesma compra e entra em contacto dias depois com os dados 
que demos na altura da compra. No fundo, um serviço pós-venda para entender se a venda 
correspondeu à expetativa.

  
Por outro lado, no que toca ao apoio ao cliente em tempo real, com ajuda imediata, muitas 
empresas, principalmente tecnológicas, têm chatbots para responder aos utilizadores. Estes 
robôs são programados para responder de forma intuitiva e automática às questões 
colocadas. Muitas vezes seguem um roteiro, que guia exatamente a intenção do utilizado. 
Por detrás desta tecnologia está a inteligência artificial.

  
COMPRAS

  
O mundo do consumo e dos bens e produtos não podia faltar nesta lista. A verdade é que 
atualmente o comércio eletrónico é dos setores com mais lucros da sociedade.

  
Só em Portugal, em 2022, espera-se um crescimento de 12%, sendo que esta tendência é de 
toda a Europa, um aumento em diversas zonas euro.

  
Este crescimento está relacionado com a facilidade de comprar nas lojas online. Sem filas de 
espera, sem locomoção ao estabelecimento, dessa forma é possível obter qualquer produto 
o serviço à distância de um clique.

  
Além disso, é uma área que faz crescer outras como, a dos negócios no digital e impulsiona 
serviços como a logística e o transporte de mercadorias.

  
IMPRENSA E MEDIA

  
Por último, mas não menos importante, o setor da comunicação, dos média e da 
informação. Longe vão os tempos que a imprensa era só de papel e rádios eram com 
emissoras.
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Com a possibilidade de criar um serviço online, muitos jornais e rádios optaram por este 
caminho para continuar a fazer a sua jornada informativa. Desta forma conseguem a chegar 
a mais audiência e trabalham de maneiras mais objetiva e próxima, com partilhas sobre os 
mais diversos assuntos.

  
Um jeito de inovar e não ficar para trás.

  
Com efeito, o sucesso destes mundos no digital não é de espantar, isso sem citar os muitos 
outros exemplos. Vivemos numa sociedade cada vez mais global, onde as ferramentas 
digitais são apenas mais uma forma de ligação e interação para satisfação das necessidades 
de consumo e recriação.

  
Pub
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EXECUTIVE DIGEST  Tue, 09 Aug 2022

85% das empresas reconhece importância
da Inteligência Artificial e da
automatização, indica relatório

FREQUENCY  Daily

OUTLET LANGUAGE  Portuguese
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 OUTLET COUNTRY  Portugal

IMPRESSIONS  8,510

TAGS  Contact Centers

O unicórnio português Talkdesk divulgou recentemente os resultados do relatório “O Futuro 
da IA 2022: progredir a maturidade da IA em Contact Centers” onde concluiu que apesar de 
85% das empresas reconhecer a importância da Inteligência Artificial e da automatização, 
está a haver uma maior restrição à sua abordagem, continuando a investir mas abrandando 
a curto-prazo implementações mais profundas, devido a desafios relacionados com o 
alinhamento organizacional, segurança e falta de talento.

  
O relatório dá conta de que as expectativas no serviço ao cliente estão a aumentar em todo 
o tipo de setor, pelo que as empresas que mostram evolução mais rápida ganham vantagem 
competitiva com o uso da IA ou da automatização, pois prestam melhores serviços e 
aumentam a produtividade.
 
Em números, 79% os profissionais em experiência do cliente (CX) inquiridos disseram que a 
sua empresa está a planear aumentar os investimentos no próximo ano, assim como 52% 
reconheceu que sem IA e sem automatização, a satisfação do cliente vai diminuir.

  
No que toca aos riscos de segurança e desafios informáticos, 80% dos inquiridos acham que 
a IA vai melhorar a segurança e autenticação da identidade nos próximos dois anos e 75% 
acreditam que esta tecnologia vai permitir que os dados dos clientes sejam mais seguros do 
que com um agente frente a frente.

  

https://executivedigest.sapo.pt/85-das-empresas-reconhece-importancia-da-inteligencia-artificial-e-da-automatizacao-indica-relatorio/
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“Como os Contact Centers continuam a evoluir de centros de custo para centros de 
crescimento, ficar aquém da maturidade da IA pode ter um impacto negativo não só nos 
objetivos mais importantes destes locais, tais como a satisfação do cliente e a produtividade, 
mas também nos objetivos empresariais mais amplos ligados às receitas e ao valor da 
longevidade do cliente”, diz Ben Rigby, vice-presidente sénior da Talkdesk e chefe global de 
produto e engenharia, IA, automação e força de trabalho.

  
“Trabalhar em estreita colaboração com um parceiro tecnológico de CX com conhecimento 
profundo sobre IA pode permitir às organizações derrubarem barreiras de implementação e 
alcançarem as suas ambições relacionadas com a IA”, conclui.
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COMPUTERWORLD  Fri, 05 Aug 2022

IA e automatização na mira dos
investimentos para melhorar experiência
do cliente
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TAGS  Contact Centers

O relatório global da Talkdesk Research mostra que o valor da IA permanece inquestionável, 
porém subsistem barreiras na escala e no alcance das ambições.

  
Cerca de 79% dos líderes em experiência do cliente planeiam
aumentar o investimento em inteligência artificial (IA) e automatização de contact

 centres, conclui o mais recente relatório “O
 Futuro da IA 2022: progredir a maturidade da IA em Contact Centers”,

 promovido pela Talkdesk Research.
  

O relatório global mostra que o valor da IA permanece
 inquestionável, porém subsistem barreiras na escala e no alcance das ambições. Os

 resultados indicam que, apesar do consenso (85%) em torno do valor da IA, as
 empresas estão a restringir a sua abordagem, ao continuar a investir, mas

 abrandando a curto-prazo implementações mais profundas, devido a desafios
 relacionados com o alinhamento organizacional, segurança e falta de talento.

  
À medida que as expectativas no serviço ao cliente aumentam em todo o tipo de

 setores – desde o retalho e bens de consumo, serviços financeiros e de seguros
 até aos cuidados de saúde – as organizações que demonstram uma rápida evolução

estão a ganhar uma vantagem competitiva ao utilizarem a IA e a automatização
 para prestar um melhor serviço e aumentar a produtividade. 

https://www.computerworld.com.pt/2022/08/05/ia-e-automatizacao-na-mira-dos-investimentos-para-melhorar-experiencia-do-cliente/
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Para recolher os benefícios e evitar ficar para trás, 79%

 dos profissionais da experiência de cliente (CX) dizem que a sua empresa
 planeia aumentar os investimentos no próximo ano, 52% reconhecem que, sem a IA

 e a automatização, a satisfação do cliente diminuirá, e 48% esperam um declínio
 na produtividade da equipa do centro de contacto. No entanto, a utilização de

 IA e automação em centros de contacto diminuiu. Por exemplo, a utilização para
 self-service caiu de 69% em 2021 para 60%, atualmente.

  
O relatório assinala que existe um desalinhamento dos objetivos empresariais de

 IA, com os profissionais de CX, que afirmam ter menos confiança na sua própria
 compreensão da tecnologia. A percentagem daqueles que dizem estar moderadamente

 a extremamente familiarizados com a IA em contact center caiu de 93%, há um
 ano, para 87%. Do mesmo modo, o número de inquiridos que caracterizou a

 aplicação da tecnologia da IA na sua organização como mais avançada caiu para
 35%. A resistência à mudança dentro das suas empresas e a falta de visão

 estratégica foram as barreiras mais frequentemente citadas.
  

Riscos de segurança
 Em relação a riscos de segurança e desafios informáticos, 80% acreditam que

 a IA irá melhorar a segurança e autenticação da identidade nos próximos dois
 anos. Quase tantos (75%) concordam também que esta tecnologia permitirá que os

 dados dos clientes sejam mais seguros do que com um agente frente a frente. A
 crença de que a IA irá melhorar a segurança parece contradizer as conclusões de
 que a segurança é um obstáculo-chave à implementação, contudo, metade dos

 inquiridos atribui as preocupações de segurança às limitações da infraestrutura
 dos Contact Centers.

  
Outra barreira comum à implementação de IA avançada é a falta destes

 profissionais que possam construir, formar e manter estas soluções. As novas
 tecnologias, tais como ferramentas “human-in-the-loop”, podem ajudar

 a democratizar o uso da IA em Contact Centers, facilitando aos agentes a
 formação e manutenção de modelos de IA sem a necessidade de terem conhecimento

 especializado de programação. De acordo com o inquérito, 15% das empresas já
 estão a tirar partido destas ferramentas emergentes.

  
“Como os contact centers continuam a evoluir de centros de custo para

 centros de crescimento, ficar aquém da maturidade da IA pode ter um impacto
 negativo não só nos objetivos mais importantes destes locais, tais como a

 satisfação do cliente e a produtividade, mas também nos objetivos empresariais mais
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amplos ligados às receitas e ao valor da longevidade do cliente”, diz
Ben Rigby, vice-presidente sénior da Talkdesk e chefe global de produto e

 engenharia, IA, automação e força de trabalho. “Trabalhar em estreita
 colaboração com um parceiro tecnológico de CX com conhecimento profundo sobre

 IA pode permitir às organizações derrubarem barreiras de implementação e
 alcançarem as suas ambições relacionadas com a IA”.
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EMPREENDEDOR  Thu, 04 Aug 2022

Inteligência Artificial: Barreiras travam
automatização em Contact Centers
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TAGS  Contact Centers

Por
  

Empreendedor -
  

79% dos líderes em experiência do cliente planeiam aumentar o investimento em 
inteligência artificial e automatização em Contact Centers. Segundo um relatório da Talkdesk 
Research, o valor da inteligência artificial (IA) permanece inquestionável porém, ainda 
existem barreiras na escala e no alcance das ambições.

  
O mais recente relatório da Talkdesk Research “” (O Futuro da IA 2022: progredir a 
maturidade da IA em Contact Centers) dá conta de um consenso (85%) em torno do valor da 
IA, no entanto as empresas estão a restringir a sua abordagem a esta tecnologia, 
abrandando a curto-prazo implementações mais profundas, devido a desafios relacionados 
com o alinhamento organizacional, segurança e falta de talento.
 
Ainda assim, a maioria sublinha que pretende continuar a investir à medida que as 
expectativas no serviço ao cliente aumentam em todo o tipo de setores e a inteligência 
artificial é percecionada como uma vantagem competitiva, melhorando a qualidade do 
serviço e aumentando a produtividade.

  
Para recolher os benefícios e evitar ficar para trás, 79% dos profissionais da customer 
experience (CX) dizem que a sua empresa planeia aumentar os investimentos no próximo 
ano, 52% reconhecem que, sem a IA e a automatização, a satisfação do cliente diminuirá, e 

https://www.empreendedor.com/inteligencia-artificial-barreiras-travam-automatizacao-em-contact-centers/
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48% esperam um declínio na produtividade da equipa do centro de contacto. No entanto, a 
utilização de IA e automação em centros de contacto diminuiu. Por exemplo, a utilização 
para self-service caiu de 69% em 2021 para 60%, atualmente.

  
O relatório assinala que existe um desalinhamento dos objetivos empresariais de IA, com os 
profissionais de CX, que afirmam ter menos confiança na sua própria compreensão da 
tecnologia. A percentagem daqueles que dizem estar moderadamente a extremamente 
familiarizados com a IA em Contact Center caiu de 93%, há um ano, para 87%. Do mesmo 
modo, o número de inquiridos que caracterizou a aplicação da tecnologia da IA na sua 
organização como mais avançada caiu para 35%. A resistência à mudança dentro das suas 
empresas e a falta de visão estratégica foram as barreiras mais frequentemente citadas.

  
Em relação a riscos de segurança e desafios informáticos, 80% acreditam que a IA irá 
melhorar a segurança e autenticação da identidade nos próximos dois anos. Quase tantos 
(75%) concordam também que esta tecnologia permitirá que os dados dos clientes sejam 
mais seguros do que com um agente frente a frente. A crença de que a IA irá melhorar a 
segurança parece contradizer as conclusões de que a segurança é um obstáculo-chave à 
implementação, contudo, metade dos inquiridos atribui as preocupações de segurança às 
limitações da infraestrutura dos Contact Centers.

  
Outra barreira comum à implementação de IA avançada é a falta destes profissionais que 
possam construir, formar e manter estas soluções. As novas tecnologias, tais como 
ferramentas “human-in-the-loop“, podem ajudar a democratizar o uso da IA em Contact 
Centers, facilitando aos agentes a formação e manutenção de modelos de IA sem a 
necessidade de terem conhecimento especializado de programação. De acordo com o 
inquérito, 15% das empresas já estão a tirar partido destas ferramentas emergentes.

  
“Como os Contact Centers continuam a evoluir de centros de custo para centros de 
crescimento, ficar aquém da maturidade da IA pode ter um impacto negativo não só nos 
objetivos mais importantes destes locais, tais como a satisfação do cliente e a produtividade, 
mas também nos objetivos empresariais mais amplos ligados às receitas e ao valor da 
longevidade do cliente”, diz Ben Rigby, vice-presidente sénior da Talkdesk e chefe global de 
produto e engenharia, IA, automação e força de trabalho. “Trabalhar em estreita colaboração 
com um parceiro tecnológico de CX com conhecimento profundo sobre IA pode permitir às 
organizações derrubarem barreiras de implementação e alcançarem as suas ambições 
relacionadas com a IA”.
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IT INSIGHT  Wed, 03 Aug 2022

Líderes de CX querem aumentar
investimento em IA e automatização de
Contact Centers
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No seu mais recente relatório “Future of AI 2022: Progressing AI Maturity in the Contact 
Center”, a Talkdesk indica que, apesar do consenso em torno do valor da Inteligência 
Artificial (IA) (85%), as empresas estão a restringir a sua abordagem, ao continuar a investir, 
mas abrandando a curto-prazo implementações mais profundas, devido a desafios 
relacionados com o alinhamento organizacional, segurança e falta de talento.

  
À medida que as expectativas no serviço ao cliente aumentam em todo o tipo de setores – 
desde o retalho e bens de consumo, serviços financeiros e de seguros até aos cuidados de 
Saúde – as organizações que demonstram uma rápida evolução estão a ganhar uma 
vantagem competitiva ao utilizarem a IA e a automatização para prestar um melhor serviço e 
aumentar a produtividade.

  
Para recolher os benefícios e evitar ficar para trás, 79% dos profissionais de Customer 
Experience (CX) dizem que a sua empresa planeia aumentar os investimentos no próximo 
ano, 52% reconhecem que, sem a IA e a automatização, a satisfação do cliente diminuirá, e 
48% esperam um declínio na produtividade da equipa do centro de contacto. No entanto, a 
utilização de IA e automação em centros de contacto diminuiu. Por exemplo, a utilização 
para self-service caiu de 69% em 2021 para 60%, atualmente.

  
O relatório assinala que existe um desalinhamento dos objetivos empresariais de IA, com os 
profissionais de CX, que afirmam ter menos confiança na sua própria compreensão da 

https://www.itinsight.pt/news/digital/lideres-de-cx-querem-aumentar-investimento-em-ia-e-automatizacao-de-contact-centers
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tecnologia. A percentagem daqueles que dizem estar moderadamente a extremamente 
familiarizados com a IA em Contact Center caiu de 93%, há um ano, para 87%.Do mesmo 
modo, o número de inquiridos que caracterizou a aplicação da tecnologia da IA na sua 
organização como mais avançada caiu para 35%. A resistência à mudança dentro das suas 
empresas e a falta de visão estratégica foram as barreiras mais frequentemente citadas.

  
Em relação a riscos de segurança e desafios informáticos, 80% acreditam que a IA irá 
melhorar a segurança e autenticação da identidade nos próximos dois anos. Quase tantos 
(75%) concordam também que esta tecnologia permitirá que os dados dos clientes sejam 
mais seguros do que com um agente frente a frente. A crença de que a IA irá melhorar a 
segurança parece contradizer as conclusões de que a segurança é um obstáculo-chave à 
implementação, contudo, metade dos inquiridos atribui as preocupações de segurança às 
limitações da infraestrutura dos Contact Centers.

  
Outra barreira comum à implementação de IA avançada é a falta destes profissionais que 
possam construir, formar e manter estas soluções. As novas tecnologias, tais como 
ferramentas human-in-the-loop, podem ajudar a democratizar o uso da IA em Contact 
Centers, facilitando aos agentes a formação e manutenção de modelos de IA sem a 
necessidade de terem conhecimento especializado de programação. De acordo com o 
inquérito, 15% das empresas já estão a tirar partido destas ferramentas emergentes.

  
“Como os Contact Centers continuam a evoluir de centros de custo para centros de 
crescimento, ficar aquém da maturidade da IA pode ter um impacto negativo não só nos 
objetivos mais importantes destes locais, tais como a satisfação do cliente e a produtividade, 
mas também nos objetivos empresariais mais amplos ligados às receitas e ao valor da 
longevidade do cliente”, afirma Ben Rigby, vice-presidente sénior da Talkdesk e chefe global 
de produto e engenharia, IA, automação e força de trabalho. “Trabalhar em estreita 
colaboração com um parceiro tecnológico de CX com conhecimento profundo sobre IA pode 
permitir às organizações derrubarem barreiras de implementação e alcançarem as suas 
ambições relacionadas com a IA”.
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A maioria das empresas reconhece o valor da inteligência artificial, 85% segundo o mais 
recente estudo da Talkdesk, mas estão a abrandar o passo nesta área e a evitar 
implementações mais profundas no curto prazo. Para isso contribuem vários fatores, como o 
alinhamento organizacional, a segurança ou a falta de talento, apura a pesquisa.

  
O estudo “O Futuro da IA 2022: progredir a maturidade da IA em Contact Centers” revela que 
79% dos profissionais de customer experience (CX) dizem que a sua empresa planeia 
aumentar os investimentos no próximo ano nesta área e 52% reconhecem que sem IA e 
automação os níveis de satisfação dos clientes vão diminuir. Já 48% antecipam mesmo um 
declínio na produtividade da equipa do centro de contacto.

  
Os resultados da pesquisa mostram também, no entanto, que a utilização de IA e automação 
em centros de contacto diminuiu no último ano. No que se refere à utilização de soluções 
para self-service, por exemplo, caiu de 69% em 2021 para 60% este ano, apurou a empresa 
portuguesa especialista em soluções de contact center na cloud.

  
As respostas recebidas revelam igualmente que há um desalinhamento dos objetivos 
empresariais de IA, com o sentimento dos profissionais de CX. A percentagem destes 
profissionais que dizem estar moderadamente a extremamente familiarizados com a IA em 
Contact Center caiu de 93%, no ano passado, para 87%. Já o número de inquiridos que 
caracterizou a aplicação da tecnologia da IA na sua organização como mais avançada caiu 
para 35%. A resistência à mudança e a falta de visão estratégica foram as barreiras mais 
citadas.

 

https://www.ntech.news/empresas-valorizam-muito-ia-na-relacao-com-o-cliente-mas-investem-menos/
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Voltando às expectativas otimistas, a maioria dos inquiridos (80%) acredita que a IA vai 
melhorar a segurança e os processos de autenticação da identidade nos próximos dois anos. 
Uma percentagem quase idêntica (75%) concorda que a tecnologia vai trazer mais segurança 
aos dados dos clientes, que na gestão de contactos com um agente. Por outro lado, a 
segurança é apontada como um obstáculo a uma maior aposta em IA, mas sobretudo por 
causa das limitações nas infraestrutura dos Contact Centers.
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Se desde a pandemia assistimos, em tempo recorde, a uma revolução de mentalidades, o 
que acelerou a implementação de soluções de AI, Big Data ou Machine Learning na logística, 
Portugal corre ainda um sério risco de que os investimentos em projetos de inovação fiquem 
limitados às grandes corporações, pelo que a transformação tecnológica tem de ser 
democratizada, produzindo efeitos à escala nacional. As novas tecnologias abrem horizontes 
de eficiência nas operações e aproximam o setor dos clientes, ao melhorar a sua experiência 
digital, mas a resistência à mudança obstaculiza, ainda, a incrementação do lifetime value 
das marcas.

  
A busca pela fidelização do cliente exige um constante aperfeiçoamento tecnológico de 
estratégias para os negócios. Garantindo produtividade e atendimento personalizado, a 
Inteligência Artificial (AI) – que reproduz a capacidade humana de pensar e resolver 
problemas, através da recolha de dados por redes neurais e algoritmos, sistemas de 
autoaprendizagem, reconhecimento de padrões e processamento de linguagem natural – é 
uma poderosa ferramenta para melhorar a eficiência, e uma aposta emergente para a 
competitividade das empresas.

 Aplicada à logística, a AI envolve a gestão automatizada, integrada e inteligente dos 
processos operativos, integrando sistemas capazes de tomar decisões e equipamentos 
tecnológicos, que vão desde os veículos autónomos e drones até aos robots.

 Mas como perspetivam os operadores logísticos, os fornecedores de serviços de transporte 
de mercadorias ou as software houses com serviços de gestão integrada para o setor a 
revolução digital na logística em Portugal, comparativamente aos mercados ibérico e 
europeu? Em que medida integram já nos seus serviços tecnologias como AI, Big Data e 

https://www.mobmagazine.pt/overview/ai-na-logistica-e-preciso-democratizar-a-transformacao-tecnologica/
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Machine Learning (ML), e como fintam os obstáculos que se colocam ainda à transformação 
digital do setor?

  
Inteligência Artificial e Machine Learning potenciam eficiência e segurança

 Para a Luís Simões, um dos grandes problemas enfrentados hoje “é a quantidade de 
informação armazenada e como fazer a sua exploração”. E “aí entra o Big Data”, explica 
André Santos, gestor de transformação digital da empresa: “já não basta apenas fazer um 
‘relatório bonito’, é preciso fazer algo mais; é preciso prever, planear, otimizar.” Assegurando 
que existe um crescimento cada vez maior da utilização destas tecnologias, o responsável 
defende que a Inteligência Artificial e o Machine Learning abrem novos horizontes, como, 
por exemplo, “seguir o rasto de uma palete dentro do armazém apenas com um conjunto de 
câmaras, fazer inventários através de imagens ou definir que produtos devem estar mais 
perto dos cais para poderem ser expedidos, consoante a previsão de vendas”.

 Na sua opinião, no mercado ibérico e no europeu já “começam a existir algumas empresas a 
apostar nesta vertente para explorar todo o potencial das novas tecnologias, o que requer, 
naturalmente, um investimento relevante”.

 Também a tecnologia blockchain surge “como uma oportunidade a ter em conta, dado que 
poderá permitir maior rastreabilidade dos artigos, baseando a cadeia de valor em smart 
contracts que permitem desmaterializar documentos e automatizar processos”. Face ao cariz 
das transações baseadas nesta tecnologia, “será possível garantir maior segurança na forma 
como a informação é transacionada”, dando resposta a preocupações crescentes nesta 
matéria, conclui.
Num contexto onde “ainda existe resistência à mudança e medo de que as máquinas nos 
venham substituir, sendo necessário romper com o status quo do setor”, André Santos 
considera que “é premente garantir a correta adoção da tecnologia, tendo em conta que 
alguém que, por exemplo, planeou rotas durante toda a sua vida profissional pode ter 
dificuldade em aceitar que uma rota sugerida pelo sistema seja mais benéfica que a 
planeada por si”. Neste âmbito, “o envolvimento de todas as partes impactadas desde cedo é 
crítico para a transformação digital, e é preciso reconhecer que vivemos num mundo em 
constante mutação, em que é necessária ambição na busca de como podemos fazer mais e 
melhor”, sublinha o gestor de transformação digital da Luís Simões. Até porque, como 
recorda, é assim que o mundo funciona. “Os nossos antepassados na agricultura foram 
substituídos por máquinas agrícolas, mas foram criados mais empregos para se poder 
funcionar com essas mesmas máquinas; passou-se de um pequeno espaço de terreno para 
um terreno maior que produzia mais, mas as pessoas mantiveram-se as mesmas, apenas 
com outras funções”. Portanto, “também agora temos de adaptar-nos às novas tecnologias e 
aprender a tirar o melhor partido do que elas têm para nos oferecer”, afirma.

 Para Miguel Cordeiro, corporate information technology manager da Rangel Logistics 
Solutions, as empresas portuguesas “estão a fazer o seu caminho e a evolução é evidente”.  
Naturalmente que se pode discutir se a mesma poderia ser mais rápida, “mas é este o tempo 
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que as empresas e a economia, em geral, precisam para se adaptar”, sublinha, defendendo 
que comparativamente ao restante mercado, não há “diferenças significativas entre o que 
veremos acontecer em Portugal ou no resto da Europa”.

 De resto, o nosso país “possui excelentes profissionais e instituições académicas, que em 
nada ficam atrás dos congéneres europeus”, diz o responsável. Além disso, “Portugal tem-se 
mostrado capaz de atrair talentos de fora, empresas disponíveis para investir no nosso 
território e alunos que querem estudar no país”. No entanto, e “apesar de todo este outlook 
positivo, há uma evidente escassez de talento, que acreditamos ser o maior obstáculo à 
transformação do setor”, aponta Miguel Cordeiro. Ora, a escassez de recursos qualificados 
acarreta “o aumento dos custos” e, consequentemente, existe um “sério risco” de que os 
investimentos em projetos de inovação tecnológica fiquem limitados “ao alcance de alguns 
grandes, que é o pior que pode acontecer”, alerta.

 Na sua visão, a transformação e o acesso à tecnologia “têm de ser democratizados, para que 
surjam os efeitos à escala nacional”. Para tanto, “é preciso continuar a apostar na formação 
de novos talentos, na conversão de profissionais em áreas com menor necessidade e na 
atração de talento externo para o nosso país”, conclui.

 Sublinhando que a pandemia funcionou como “um acelerador no processo de tomada de 
decisão e avanço na implementação de todo o tipo de soluções de digitalização e 
transformação digital nas organizações, Fernando Amaral, CEO da Alidata, acredita que 
“empresas, trabalhadores e instituições do Estado foram obrigados a reinventar os seus 
modelos de trabalho e organização”, o que “acelerou a revolução digital, fenómeno que não 
é agora um exclusivo das grandes corporações”.

  
> Já não basta apenas fazer um ‘relatório bonito’, é preciso prever, planear, otimizar”, Luís 
Simões

  
Na opinião do responsável da software house portuguesa, “assistimos, em tempo recorde, a 
uma revolução de mentalidades, o que acelerou a implementação de soluções de ponta, 
como é o caso da AI, Big data, ou Machine Learning.

 Neste campo, e de acordo com a experiência da Alidata, “não consideramos que essa 
revolução digital seja muito diversa entre Portugal e outros mercados europeus”, afirma 
Fernando Amaral. “A diferença decorre, sobretudo, do tecido empresarial que, no caso 
português, é esmagadoramente composto por micro e pequenas empresas, as quais têm 
maiores dificuldades de investimento. Quando falamos de grandes corporações, há um claro 
alinhamento europeu, Portugal incluído”. Já a cibersegurança, “sendo um tema atual e 
bastante sensível”, continua a ser “um grande obstáculo para a implementação destas 
ferramentas, o que decorre de uma clara iliteracia de gestores e empresários”, critica o CEO 
da empresa.

 No que concerne a transformação digital da logística e transportes em Portugal, João 
Loureiro, gerente da Cargonetonline, acredita que “a resistência à mudança” constitui ainda o 
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maior obstáculo à revolução em curso. Na sua opinião, “como em qualquer outra mudança, 
será necessário fazer novos esforços para conseguirmos adotar em grande escala a AI” no 
setor.

  
Capacidade preditiva gera resultados win-win de confiança

 A Inteligência Artificial pode ser aplicada à logística em diversas tarefas, como o 
planeamento de rotas, gestão de frotas, gestão de entregas (fornecendo informação sobre 
previsão de horários, influência do clima no tempo de transporte, etc.) ou gestão de stocks 
em armazém (inventário). À MOB Magazine, as quatro empresas explicam de que modo têm 
já integrada esta tecnologia, e que benefícios traz ao negócio.
A Rangel tem casos de aplicação de AI/ML em alguns processos, em diferentes estados de 
maturidade, adianta Miguel Cordeiro. Por exemplo, de forma integrada na utilização de RPAs 
(Robotic Process Automation), em que “modelos de ML são usados para dotar os robots com 
capacidades de tomada de decisão, tornando-os ainda mais eficazes no processo de 
automatização de processos administrativos”.

 Outro exemplo, “este ainda num estágio de prova de conceito”, segundo o corporate 
information technology manager, é o recurso da tecnologia de AI/ML no processo de 
monitorização de temperatura, na área da distribuição da unidade Rangel Pharma. Como 
explica, a Rangel possui “uma vasta frota totalmente sensorizada, que gera um elevado 
número de registos de temperatura por minuto”, os quais “têm de ser avaliados em tempo 
real com vista à deteção de desvios”, permitindo “uma atuação rápida por parte das nossas 
operações, assegurando assim a integridade dos produtos dos clientes”. Para Miguel 
Cordeiro, “uma forma de aumentar a eficiência sem, em momento algum, penalizar a eficácia 
do serviço, passará por desenhar e implementar modelos de AI/ML que nos auxiliem a 
detetar e eliminar os chamados falsos positivos, libertando as áreas técnicas de funções com 
menor valor acrescentado”.

 Integrando a Inteligência Artificial a vários serviços logísticos, a Luís Simões considera que, 
com a aplicação destas novas tecnologias à sua atividade, “dá resposta ao objetivo de 
trabalhar de uma forma cada vez mais preditiva e prescritiva”. De acordo com André Santos, 
este recurso permite “antecipar as necessidades dos clientes, em particular, e do mercado, 
em geral”.

 Já a Cargonetonline aplica a AI essencialmente a todos os seus processos de gestão de rotas 
e otimização de gestão de utilizadores da sua plataforma, avança João Loureiro.

 Por último, a Alidata implementa, em clientes ligados à indústria, logística, transportes, 
retalho e distribuição, soluções tecnológicas que permitem, através de AI, “customizar e 
otimizar, em função das suas necessidades, a acomodação dos produtos em armazém e 
stocks, bem como a distribuição”. Nas palavras de Fernando Amaral, gestão de rotatividade, 
otimização de rotas no próprio armazém e na distribuição e preparação de picking, entre 
outras funcionalidades, “têm vindo a ser crescentemente implementadas nos mais diversos 
setores”.
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Na perspetiva do CEO da Alidata a utilização de AI na definição de rotas de entrega “é uma 
área com grande procura”, o que permite otimizar frotas e rotas e, consequentemente, 
baixar custos e diminuir tempos. O que se reflete, no final da linha, “numa maior satisfação 
do cliente final”. Trata-se de uma tecnologia com a qual a empresa está “em permanente 
desenvolvimento de soluções mais complexas e avançadas, implementando algoritmos mais 
inteligentes, que permitem automatizar cada vez mais e melhor os processos, com 
capacidade preditiva, muitas vezes muito para além da lógica”, conclui o responsável.

  
> Há uma evidente escassez de talento, que será o maior obstáculo à transformação do 
setor”, Rangel

  
Os benefícios para o negócio no setor logístico são inegáveis, especialmente na relação com 
os clientes, e parecem ser comuns aos vários operadores que já integram a AI na sua 
atividade, ao nível de diversos serviços. Na opinião do gestor da Luís Simões, a sua utilização 
no setor “permite a otimização de vários processos, como rotas, gestão de armazenagem e 
previsões de entrega mediante o tráfego existente”, entre outros.

 Tudo isto conduz, segundo André Santos, a uma redução dos custos de toda a cadeia de 
abastecimento, e também à aproximação da relação com o cliente, “a quem passamos a 
poder disponibilizar mais informação e que poderá, por sua vez, tomar decisões mais 
assertivas com todos os dados na sua posse”. Concluindo, o responsável sublinha que as 
tecnologias “tendem a aproximar a logística e transportes dos seus clientes, tornando mais 
transparente a relação e gerando resultados win-win baseados na confiança”.

 Afirmando que “os benefícios são razoavelmente fáceis de identificar”, Miguel Cordeiro 
destaca os aumentos de eficiência, que se traduzem em redução de custos, o aumento da 
experiência digital para o cliente, mais e melhor informação em tempo real e o consequente 
aumento do nível e qualidade de serviço prestado. Para o responsável da Rangel, todas estas 
melhorias são “automaticamente convertidas em benefícios para os nossos clientes, que é a 
melhor forma de fortalecer a relação entre as partes”.

 Corroborando as vantagens da aplicação cada vez mais massiva da tecnologia no setor 
logístico, João Loureiro defende que, se a nível operacional, a mesma “traz muitos benefícios, 
pois permite uma grande otimização de recursos”, ao nível do cliente “perdemos um pouco o 
contacto direto”. Mas, e como explica o gerente da Cargonetonline, “o cliente deve 
compreender que [tal aplicação] visa conseguirmos apresentar os nossos serviços ao mais 
baixo custo”.

 Também a Alidata considera que, nas operações, “o principal ativo da AI será sempre a 
otimização de tempo e redução de custos, seguido da diminuição de falhas e aumento de 
produtividade”. Já no que toca aos clientes, e como conclui Fernando Amaral, “permite 
disponibilizar informação mais precisa e em tempo real, o que leva a um aumento de 
satisfação e fidelização à marca, conseguindo-se, desta forma, incrementar o seu lifetime 
value”. E, no que respeita a esse valor, já “não se trata do futuro, mas do presente”. Um 
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presente em rápida aceleração, ainda que dele quase não nos demos conta.
 
Serviços de AI emergentes

  
A integração das novas tecnologias às operações logísticas está em constante evolução, e 
alguns dos desenvolvimentos mais significativos em matéria de Inteligência Artificial 
emergem nos serviços dedicados ao atendimento ao cliente como é exemplo a AI em voz.

  
ALIDATA

 Os serviços de helpdesk, que hoje utilizam um fluxo rígido de sequência de perguntas que 
levam a uma resposta, estão a ser substituídos por robots de atendimento ou assistentes 
virtuais (chatbot). O software guarda a informação (Big Data) e, através de algoritmos de AI, 
cruza os dados para desenvolver respostas e soluções aos problemas, através de Machine 
Learning.

 O desafio está em desenvolver soluções de voz, ou outras, que conduzam a uma 
“humanização” desse atendimento feito sem intervenção humana, por forma a criar um 
maior engagement entre o cliente e o fornecedor, seja em business to business ou em 
business to consumer, onde este fator assume uma maior relevância e se torna crítico para a 
sustentabilidade e sucesso do negócio.

  
CARGONETONLINE

 Os serviços de AI emergentes dedicados ao atendimento ao cliente, como por exemplo a AI 
em voz, desenvolve-se particularmente em todo o processo de tickets e resolução de 
problemas standard dos clientes.

  
LUÍS SIMÕES

 À semelhança dos assistentes virtuais existentes no mercado (Alexa, Siri, Cortana, etc.), 
poderá, por exemplo, existir um assistente neste setor que é entregue ao cliente para que 
este possa saber todas as informações sobre a sua mercadoria, como stocks, preparação de 
pedidos, distribuição e confirmações de entrega, faturação, etc.

 O caminho da aplicação da AI no setor logístico levará a que possamos colocar os clientes 
cada vez mais próximos da sua mercadoria, acrescentando valor ao potenciar todos os 
dados gerados pelas operações logísticas e partilhando esta informação de forma 
estruturada, fiável e em tempo real.

  
RANGEL

 O serviço ao cliente é uma das áreas que mais beneficia com a adoção destas tecnologias, 
por proporcionarem uma maior e melhor experiência digital para os clientes, algo cada vez 
mais valorizado, principalmente pelos mais jovens e com maior cultura tecnológica. Por 
exemplo, os bots melhoram a experiência do self-service, dando uma maior autonomia aos 
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clientes no acesso à informação a qualquer hora e momento. A conjugação de AI/ML com 
tecnologias de processamento de texto e linguagem natural permite o tratamento dos 
grandes volumes de dados gerados com as interações com os clientes nos contact centers, 
desde emails e redes sociais a gravações de chamadas de voz, para detetar padrões e 
recorrências e, dessa forma, facilitar a atuação na eliminação das causas raiz que penalizam 
a experiência do cliente e o valor da marca.
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A Talkdesk Research revela que o valor da inteligência artificial (IA) permanece 
inquestionável, mas subsistem barreiras na escala e alcance das ambições.

  
ATalkdesk divulgou o seu mais recente relatório – o Talkdesk ResearchTM “O Futuro da IA 
2022: progredir a maturidade da IA em Contact Centers onde dá conta que, apesar do 
consenso (85%) em torno do valor da IA, as empresas estão a restringir a sua abordagem.

  
A verdade é que as organizações vão continuar a investir, “mas abrandando a curto-prazo 
implementações mais profundas, devido a desafios relacionados com o alinhamento 
organizacional, segurança e falta de talento”.

  
À medida que as expectativas no serviço ao cliente aumentam em todo o tipo de setores – 
desde o retalho e bens de consumo,  serviços financeiros e de seguros até aos cuidados de 
saúde – as organizações que demonstram uma rápida evolução “estão a ganhar uma 
vantagem competitiva ao utilizarem a IA e a automatização para prestar um melhor serviço e 
aumentar a produtividade”.

  
Para recolher os benefícios e evitar ficar para trás, o estudo indica que 79% dos profissionais 
da CX dizem que a sua empresa planeia aumentar os investimentos no próximo ano, 52% 
reconhecem que, sem a IA e a automatização, a satisfação do cliente diminuirá, e 48% 
esperam um declínio na produtividade da equipa do centro de contacto.

 

https://www.silicon.pt/investimento-em-ia-pode-aumentar-93154.html
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No entanto, a utilização de IA e automação em centros de contacto “diminuiu”. Por exemplo, 
a utilização para self-service “caiu de 69% em 2021 para 60%, atualmente”.

  
O relatório assinala que “existe um desalinhamento dos objetivos empresariais de IA, com os 
profissionais de CX, que afirmam ter menos confiança na sua própria compreensão da 
tecnologia”.
 
A percentagem daqueles que dizem estar moderadamente a extremamente familiarizados 
com a IA em Contact Center caiu de 93%, há um ano, para 87%.

  
Do mesmo modo, o número de inquiridos que caracterizou a aplicação da tecnologia da IA 
na sua organização como mais avançada caiu para 35%.

  
A resistência à mudança dentro das suas empresas e a falta de visão estratégica “foram as 
barreiras mais frequentemente citadas”.

  
Em relação a riscos de segurança e desafios informáticos, 80% acreditam que a IA irá 
melhorar a segurança e autenticação da identidade nos próximos dois anos, revela ainda o 
estudo.

  
Quase tantos (75%) concordam também que esta tecnologia permitirá que os dados dos 
clientes “sejam mais seguros do que com um agente frente a frente”.


