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 Data & Analytics

A
lgumas afirmações se 
tornaram corriqueiras 
nos últimos anos: “a 
tecnologia avança rápido 

demais”; “nunca se coletou 
e armazenou uma quantidade 
tão grande de dados”; 
“analisar todas as informações 
disponíveis é fundamental para o 
delineamento de estratégias de 
sucesso”...

Mas o quê, exatamente, tudo 
isso significa?

Antes de mais nada, vale 
lembrar que o aumento da 
conectividade permite que uma 
quantidade massiva de dados 
seja gerada continuamente pelos 
clientes. Mas esses dados estão 
dispersos, principalmente porque 
derivam de uma multiplicidade de 
fontes. Além disso, eles não são 
uniformes, o que dificulta sua 
interpretação e análise.

É aí que entra em jogo o que 
se denomina Data & Analytics 
(D&A).

O termo, cada vez mais 
difundido no meio corporativo, 

Compreendendo 
as entrelinhas

As tecnologias disponíveis permitem 
que as companhias obtenham 
imensa quantidade de dados 
acerca de seus clientes. Mas o 
que realmente importa é saber 
interpretá-los, para assim definir as 
melhores estratégias de negócios
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para identificar o que é uso comum 
e o que configura uso indevido do 
serviço: se mais de mil mensagens 
de texto são enviadas diariamente 
de um mesmo ponto, é alta a 
probabilidade de tratar-se de spam.

Outra hipótese é identificar 
os principais locais de realização 
de recarga, por meio de Estações 
de Rádio Base (ERBs). Esse dado 
pode ser útil para que se efetue 
uma análise mais aprofundada 
da capilaridade dos pontos de 
recarga, de modo a preencher 
eventuais lacunas e racionalizar 
os investimentos nesse campo. 
Também é viável determinar padrões 
de comportamento de mobilidade 
relacionados a pontos de interesse, 
como shoppings, estádios, teatros, 
espaços de eventos, faculdades 
etc., e a partir dessas informações, 
predizer os principais focos de 
interesses dos clientes (ir ao futebol, 
assistir a shows, fazer compras) e até 
deduzir seu gênero e sua faixa etária.

Ainda com o uso de D&A, a 
companhia pode criar clusters de 
comportamento de clientes, a partir 
dos quais serão traçados modelos 
estatísticos de predição e propensão, 
abrindo caminho para um melhor 
direcionamento de campanhas 
promocionais e de marketing, tanto 
no que se refere ao conteúdo dessas 
campanhas quanto aos horários mais 
convenientes para sua divulgação.  

Entendendo o cliente
O uso sistemático de D&A 

permite ir muito além da análise 
fria de dados relacionados a 
georreferenciamento e hábitos de 
consumo. É viável, por exemplo, 
analisar semanticamente os 
atendimentos dos call centers, de 
modo a inferir uma possível tendência 
na classificação do sentimento dos 
clientes durante o atendimento. Essa 
classificação pode ser meramente 
binária (“positivo” ou “negativo”) ou 

categórica, com diferentes níveis de 
positividade ou negatividade.

Adicionalmente à classificação 
do sentimento relacionado ao 
atendimento, os modelos de speech 
analysis servem para estabelecer 
categorias ou grupos de assuntos, 
envolvendo ações e produtos. 
Os cruzamentos dessas várias 
dimensões de dados e análises 
permitem, por exemplo, definir o 
perfil de atendimento no call center.

A base de dados para a 
modelagem do speeach analysis 
é, geralmente, constituída pela 

refere-se à habilidade de submeter 
os dados disponíveis a uma análise 
sistemática, de modo a compreender 
o que eles efetivamente querem dizer 
– e de que forma as informações 
neles contidas podem ser úteis para 
os negócios. 

O uso de técnicas avançadas de 
D&A permite, por exemplo, traçar o 
perfil do consumidor e, a partir desse 
retrato, definir as estratégias de 
comunicação, optar por desenvolver 
ou aprimorar determinado produto 
e escolher esta ou aquela forma de 
comercialização.

No campo das telecomunicações, 
o ponto de partida para D&A é o 
CDR (Call Detail Record, ou “registro 
de detalhes da chamada”). Trata-
se de um protocolo gerado por 
uma conexão telefônica, contendo 
detalhes da chamada. Sua análise, 
quando feita minuciosamente, 
fornece informações sobre o perfil 
do consumidor em uma determinada 
série histórica. Por se tratar de 
arquivos distintos, os CDRs de 
SMS e de Voz devem ser analisados 
separadamente.

Ou seja: a partir da interpretação 
dos dados contidos no CDR de SMS 
(quantidade de mensagens enviadas, 
número médio de caracteres por 
SMS enviado, data e hora de envio 
das mensagens e lista de contatos) e 
no CDR de Voz, (hora, data, número 
A, número B, operadoras A e B), 
torna-se possível traçar o perfil do 
consumidor e definir os tipos de 
planos que melhor correpondem às 
suas expectativas e necessidades. 
Esse tipo de estratégia é essencial 
para incrementar as receitas das 
companhias e melhorar os resultados 
das campanhas de marketing. 

Por exemplo: se, em determinada 
região, há um número elevado 
de usuários, é razoável prever 
a disponibilização de serviços 
especializados naquela área. Também 
é possível medir os usos dos SMS 
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acesso); desempenho (os dados 
são processados com rapidez); 
escalabilidade (os recursos do 
cluster podem ser ampliados 
ou reduzidos, dependendo da 
necessidade); baixo custo (trata-se 
de uma hardware commodity, isto 
é, de uma ferramenta interativa, 
não-exclusiva e de baixo custo).

O Big Data já é uma realidade. 
As informações estão, de certa 
forma, ao alcance de quem souber 
reuni-las, analisá-las e decifrar o 
que elas representam em termos 
de estratégias e oportunidades. 
No campo das telecomunicações, 
tradicionalmente pioneiro em 
inovação, o uso inteligente desse 
instrumento é mais do que 
importante: ele é fundamental.

Por dentro das 
telecomunicações

Como é, de fato, o dia a 
dia dos executivos do setor de 
telecomunicações?

Para responder a essa pergunta, 
a KPMG liderou uma pesquisa 
com 580 executivos seniores das 
maiores empresas de telecom do 
mundo e verificou que:

deles acreditam 
que as tecnologias 
disruptivas serão 
catalisadoras na busca 
da melhor experiência 
dos clientes;

querem compreender 
qual é o real valor que 
seus clientes dão 
às tecnologias 
disruptivas e quanto 
estariam dispostos a 
pagar por elas;

estão convictos de 
que D&A lidera as 
tecnologias que 
mudarão a forma de 
se atender clientes.

 Data & Analytics

transcrição de voz para texto. Um 
conjunto de categorias textuais 
pode ser definido para direcionar 
o treinamento dos modelos de 
classificação do sentimento, bem 
como da criação dos perfis e dos 
grupos de atendimento.

Barreiras ou desafios 
tecnológicos

Devido ao enorme tráfego e à 
imensa quantidade de informações 
colhidas e armazenadas, os dados 
originam-se de diversas fontes e 
durante o tempo todo. São, portanto, 
dados desestruturados – e lidar 
com isso é a principal dificuldade 
tecnológica em Big Data Analytics.

Isso significa que a chave para 
um bom uso de D&A consiste na 
elaboração de uma metodologia 
capaz de uniformizar e automatizar 
as cargas de informações de modo 
instantâneo, com a capacidade de 
estruturar os arquivos dentro do 
cluster. Além disso, é fundamental 
desenvolver um sistema de 
processamento que seja capaz 
de lidar não somente com um 
grande volume e variedade de 
informações, mas, também, 
que trabalhe com a agilidade 
necessária para tais análises serem 
eficazmente aproveitadas.

Estimativas indicam que, 
até o ano de 2020, o volume de 
dados acumulado digitalmente 
vai aumentar dez vezes de 
tamanho, saltando dos atuais 4,4 
zettabyts para aproximadamente 
44 zettabytes — ou 44 trilhões de 
gigabytes. Para o processamento 
massivo desses dados, faz-se 
necessário utilizar o chamado 
ecossistema hadoop, que tem a 
capacidade de armazenar e analisar 
conjuntos massivos de dados não 
estruturados.

O uso do ecossistema 
hadoop proporciona uma série 
de benefícios, tais como: 
disponibilidade (as informações 
permanecem disponíveis para 

Trocando em miúdos, esses 
executivos apostam na importância 
de transformar os dados brutos 
disponíveis em suas bases de dados, 
de conhecer melhor os clientes e 
de transformar esses dados em um 
produto. Mas seus principais esforços 
estão em utilizar os Big Data para 
analisar a experiência do cliente, em 
toda sua jornada.Com este pano 
de fundo, a "experiência do cliente" 
continua a ser uma prioridade máxima 
para todas as empresas orientadas 
para o futuro, o que não é um esforço 
simples.

Imagine-se, então, o quanto é 
desafiador, para um executivo de 
telecom, lidar com as inúmeras novas 
tecnologias e as exigências dos 
clientes.  

No final de 2016, a KPMG realizou 
um Estudo Global Independente de 
experiência do cliente de serviços, 
visando identificar melhores 
práticas e tendências para o 
mercado de consumo móvel das 
telecomunicações. Os resultados 
dessa pesquisa mostraram que 
o consumidor moderno quer 
uma entrega de serviços cross 
channel, mas ele se ressente de 
uma inconsistência substancial 
de atendimento entre os canais, 
o que o deixa insatisfeito. E, ao 
ser questionado acerca de suas 
aspirações, ele apresenta pleitos 
básicos, como o de ativar os serviços 
contratados em apenas 24 horas 
e ser atendido por alguém que 
efetivamente seja capaz de fornecer 
explicações consistentes acerca dos 
produtos e serviços.

As técnicas avançadas 
de D&A permitem traçar 
o perfil do consumidor 
e, a partir dele, definir as 
estratégias de comunicação 
e de negócios
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E por que as prestadoras não 
conseguem atender demandas 
tão básicas do cliente? Extamente 
pelo desafio do D&A: elas não 
têm zettabytes armazenados e as 
informações de que dispõem não 
dialogam entre si. Simplesmente não 
elucidam nada. 

O que esse cliente quer, o que o 
deixará satisfeito, são os seguintes 
itens:

• Personalização 
• Resolução 
• Integridade 
• Expectativa 
• Tempo e esforço
• Empatia 

Como conduzir um processo de transformações das empresas 
de telecomunicações para atender a esse cliente?

Algumas experiências já têm 
ocorrido em algumas partes do 
mundo, utilizando D&A como base 
de priorização do negócio. Está 
clara a necessidade de se otimizar a 
experiência do cliente, abandonando 
erros como: 

Espera superior a 
20 minutos para 
atendimento;

Dificuldade no 
entendimento dos 
planos; 

Materiais de divulgação 
com informações 
confusas, que podem 
induzir a erro;

Indisponiblidade do 
atendimento on-line;

Menu de navegação 
longo e árduo. 

Em contrapartida, devem ser 
postos em prática: 

Sistemas de 
gerenciamento de filas, 
capazes de verificar os 
tempos de espera;

Material explicativo de 
qualidade e agentes 
preparados para 
efetivamente sanar 
as dúvidas relativas 
a planos, tarifas e 
serviços; chat on-line 
disponível pelo horário 
mais estendido possível, 
incluindo noites, feriados 
e fins de semana;

Opção de enviar o menu 
IVR como mensagem de 
texto.

Os principais 
fornecedores de serviços 
investem cada vez mais 
dinheiro e tempo para 
entender as jornadas dos 
clientes – basicamente, sua 
rotina de horários e hábitos. 
Trata-se de apenas um 
recorte do D&A, claramente 
visando compreender 
melhor a experiência dos 
clientes. No entanto, a 
grande revolução do Big 
Data voltada para o cliente 
ocorrerá quando ele apertar 
um botão do app e puder 
saber, com um toque, tudo 
a respeito de seu consumo 
e os produtos adequados 
para o seu perfil. Enfim: 
soluções personalizadas em 
apenas um clique.
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Viva a revolução zettabytes! n
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