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Escutar verdadeiramente a voz do consumidor sempre foi importante para a construção 
de relacionamentos duradouros entre marcas e clientes. Mas antes você não precisava se 

preocupar em estar presente em todos os lugares, disponível 100% do tempo, nem tinha tantos 
canais para administrar: call center, loja física, site, app, mobile... O avanço da tecnologia tornou 

essa relação mais próxima, porém muito mais complexa. O compartilhamento instantâneo de 
informações elevou ainda mais as expectativas dos consumidores e hoje o principal diferencial que 

você pode oferecer ao seu cliente é uma ótima experiência!

Como funciona

Objetivos: Você nos conta quais pontos da jornada 
do seu cliente você precisa entender, o que você gostaria 
de saber deles e quais canais monitorar.
er

 Coleta: Implementamos questionários, gravamos 
sessões online e utilizamos tecnologias como IA e 
Machine Learning para decifrar e interpretar mensagens 
de voz e de texto e construir uma rica base de dados.

Benchmarks: Sabemos que decisões de marketing 
necessitam de contexto! Por isso, comparamos os seus 
indicadores de satisfação com seus pares e líderes do 
mercado em mais de 800 categorias.
er

 Aplicamos nossa metodologia Definindo prioridades:
ao NPS ou CSAT e indicamos a você quais são os pontos 
críticos que influenciam comportamentos futuros, assim 
você sabe exatamente por onde começar!
er

 Análise preditiva: Conectamos atitudes a resultados! 
Por meio de um modelo de análise preditivo, conseguimos 
identificar os drivers da satisfação e prever os lucros que 
eles trarão para o seu negócio.
er

 Preparados por cientistas de Insights acionáveis:
dados, essas informações são compiladas em relatórios 
personalizados e trazem um diagnóstico completo da 
jornada do cliente. Você e seu time também podem 
acessá-los a qualquer momento em uma plataforma 
unificada exclusiva.

Nós ajudamos você a 
competir e vencer nesta nova 

era da Experiência do Consumidor
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VOC - Capture, Mensure, Melhore a Experiência do Consumidor 
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A MarketTrends é uma distribuidora de alto valor agregado que reúne em seu portfólio uma ampla gama de produtos e serviços de marcas líderes 
globais. Da venda à implementação e suporte, contamos com a expertise de uma equipe sênior para ajudar nossos clientes a inovar suas operações. 
er

Agende uma demonstração!

Com as soluções Verint, fornecemos as informações que você precisa a partir da 
coleta, mineração e análise de dados, para melhorar seus serviços, adequar sua 

oferta, entender seu consumidor e personalizar cada vez mais a jornada com a sua 
marca em seus múltiplos canais de atendimento.

Soluções CX e a Jornada do 
Consumidor de ponta a ponta

Digital Behavior Analytics: Grave e assista as sessões online dos visitantes de seu site em 
tempo real. Capture as interações do usuário - movimentos do mouse, cliques, rolagens - para 
gerar mapas de calor e analisar os caminhos do cliente. A ferramenta CX Replay permite que você 
compreenda experiências reais, quantifique imediatamente os bugs e priorize as melhorias. 

Permita que seus clientes deixem feedback em seus canais digitais a qualquer Digital Experience: 
momento com a guia de feedback não intrusiva da Verint. Entenda e melhore a experiência em seu 
website, site mobile e obtenha feedbacks baseados em localizações físicas. Identifique as principais 
falhas em seus canais digitais e reduza o volume de chamadas para o seu contact center.

Crie pesquisas a partir de modelos personalizáveis e obtenha o feedback Enterprise Experience: 
de clientes ou colaboradores de forma eficiente e proativa em uma ampla variedade de canais: 
web, CRM, e-mail, SMS e dispositivos móveis. Um conjunto flexível de permissões permite que você 
organize, controle e gerencie o acesso de departamentos e equipes a pesquisas e resultados.

 Mapeie e avalie as interações de seus clientes no contact center. Com Interaction Experience:
a solução Verint, é possível analisar discurso e texto em escala, coletar feedbacks e ter um 
entendimento profundo sobre o sentimento de seus clientes. Além de identificar qualidades e 
deficiências de seu atendimento. 

Saiba como está sendo a experiência do seu cliente em seus canais Predictive Experience: 
digitais. Com base em algoritmos preditivos proprietários da Verint, compreenda os drivers da 
satisfação, preveja comportamentos futuros, compare com seus concorrentes e líderes de mercado 
e priorize melhorias que trarão o maior retorno.

Speech Analytics: Transcreva e analise milhões de chamadas para descobrir insights sobre a 
satisfação do cliente e melhorar o desempenho do contact center. A solução descobre e analisa 
automaticamente palavras, frases, categorias e temas falados durante as ligações para revelar 
tendências crescentes e áreas de oportunidade ou preocupação.

Text Analytics: Analise dados não estruturados provenientes de chats, e-mails, redes sociais e tenha 
uma visão multicanal aprimorada da experiência do cliente. A solução Text Analytics usa aprendizado 
de máquina e inteligência artificial para fornecer insights profundos sobre suas interações com o 
cliente baseadas em texto. 
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