
A voz dos nossos clientes: 
"Atento@Home é seguro"

Um dos nossos clientes mais importantes do setor financeiro respondeu à crise da 
COVID-19 com agilidade e com os mais altos protocolos de segurança, migrando suas 
operações com o Atento@Home. Esta solução de Experiência do Consumidor, 
conectada nativamente à nuvem, oferece uma equipe remota especializada assistida 
por inteligência artificial e tecnologias analíticas. Descubra como a empresa conseguiu 
maximizar seu CX atendendo aos elevados requisitos de proteção exigidos por um 
modelo de trabalho remoto em uma instituição bancária!

Caso de sucesso para o setor financeiro  
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O novo normal do setor financeiro      

Antes da pandemia, a experiência do consumidor 
(CX) no setor financeiro era focada em manter 
os consumidores satisfeitos - o resultado eram 
clientes finais mais fiéis, mais propensos a usar 
os produtos e com um custo menor de 
atendimento - Hoje, no contexto da COVID-19, 
um CX superior significa clareza e transparência, 
fornecendo suporte por meio de ferramentas 
digitais, visto que existe um percentual 
significativo de usuários que ainda não estão 
familiarizados; novos produtos e serviços para 
clientes em perigo.  

O setor financeiro desempenha um papel de 
destaque na contenção de infecções por 
COVID-19, habilitando canais de comunicação 
digital e remoto ou fazendo um melhor uso deles, 
já que proporcionar o melhor CX garante 
confiança às pessoas, principalmente aquelas 
que estão passando por problemas econômicos. 

Uma abordagem correta inclui um canal de 
comunicação claro e de fácil acesso, campanhas 
corretamente segmentadas, consultorias 
remotas e uma experiência consistente ao longo 
da jornada do consumidor (omnichannel).

Antes da crise da saúde, já era muito importante 
estar bem equipado para ajudar os usuários a 
descobrir e solicitar novos produtos ou serviços 
financeiros, no chamado ‘novo normal’ é 
fundamental. Fazer a coisa certa paga dividendos 
no longo prazo. Uma análise da consultoria 
McKinsey, conduzida entre mais de 23 bancos 
americanos de capital aberto, descobriu que 
metade das empresas com uma pontuação alta 
em satisfação do consumidor gerou retornos de 
investimentos 55% maiores para seus 
acionistas entre 2009 e 2019.

Sabemos que, para nossos clientes do setor 
financeiro, o desafio é enorme, pois além de 
oferecer o melhor CX e cuidar de todas as 
etapas da jornada do Consumidor, eles não 
podem interromper a operação migrando 
seus centros de atendimento para um 
esquema remoto. A tudo isso devemos 
agregar o elemento de segurança e a 
confiabilidade das informações, o que torna 
esse processo um tema de alto risco.

Pensando nisso, nasceu o Atento@Home, 
nossa solução de Customer Experience que 
oferece a você agentes especializados, 
nativamente conectados à nuvem e 
remotamente suportados por tecnologias 
seguras, que garante o melhor CX com os 
mais altos protocolos de segurança.



As necesidades dos bancos: 
panorama comercial
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O maior risco que as empresas enfrentam em períodos de 
crise, como a atual, é a perda de consumidores e a 
diminuição no consumo de seu produto ou serviço. O setor 
financeiro não está isento, de acordo com uma pesquisa 
recente, 62% dos bancos e seguradoras viram uma 
desaceleração em suas vendas.

Outro dado revelador da pesquisa é que 100% do setor 
redefiniu sua estratégia de vendas por conta dos efeitos da 
pandemia e 35% vão adequar a oferta à nova demanda. Esta 
transformação deve considerar que o telefone é o canal de 
vendas mais eficaz para este setor, sendo o preferido por 
35% dos consumidores.

Com esses dados em mente, entenderemos porque 75% 
das empresas do setor financeiro e de seguros apostarão em 
um modelo misto de agentes de atendimento e, nessa 
mesma porcentagem, utilizarão ferramentas de análise 
(Analytics) para potencializar suas vendas e conseguir 
ofertas mais personalizadas, além de um atendimento que 
fortalece o relacionamento.

A pandemia e ações para conter os surtos de COVID-19, 
como o distanciamento social, que por sua vez levou à 
implementação do trabalho remoto em diferentes 
indústrias, não se restringem aos bancos. Pelo contrário, 
essas medidas apenas perturbaram o ninho de vespas, 
levando a um aumento dos ataques. O roubo de 
identidade (phishing) e o sequestro de informações em 
troca de pagamento (ransomware) são as duas maiores 
ameaças que os bancos enfrentam.

O volume de ativos que os bancos devem proteger não só 
os tornou o alvo preferencial, mas também o setor com o 
maior nível de investimento em segurança cibernética.

É o setor com o maior percentual de ataques cibernéticos globalmente, com 21% deste total
Fonte: Consultora Marsh.

As necesidades dos bancos: 
os desafios de segurança                                      

Sabemos que os ataques são direcionados ao elo mais 
fraco da cadeia. Portanto, um dos pilares da nossa solução 
Atento@Home é a segurança. Oferecemos os mais altos 
padrões de segurança e controle — de ponta a ponta — de 
agentes remotos que fornecem atenção omnicanal e 
personalizada, com supervisão em tempo real. 

A seguir detalharemos como um dos líderes do setor 
financeiro conseguiu migrar suas operações com os mais 
altos protocolos de segurança e controle e melhorar a 
experiência do consumidor por meio de nossa solução 
conectada à nuvem em esquema de trabalho remoto, 
Atento@Home.



Migrar a operação para 
um esquema remoto.

Garantir os mais altos níveis 
e protocolos de segurança 
para salvaguardar as 
informações, proteção de 
dados e prevenção de 
fraudes de nossos clientes. 

Continuidade da operação. 

3

Os desafios

No contexto da pandemia, a instituição 
financeira teve que manter excelentes níveis 
de serviço, enquanto transferíamos as 
operações dos agentes para casa. A 
migração foi necessária para cumprir as 
recomendações das autoridades sanitárias 
e, além disso, teve que ocorrer em 
conformidade com os protocolos de alta 
segurança do nosso cliente.

Manter os níveis de serviço com segurança e 
responder, ao mesmo tempo, às 
necessidades de CX de alto nível, ágil, 
escalável e omnichannel, exigia que o banco 
tivesse um aliado de CX experiente, como a 
Atento, com nossos mais de 20 anos de 
experiência em serviços de gestão de 
relacionamento com consumidores e 
terceirização de processos de negócios 
(CRM / BPO).

Melhoria da experiência 
do consumidor. 



Por meio do Atento@Home construímos um 
processo abrangente de gestão de dados. Desta 
forma, oferecemos proteção contra ameaças como 
malware (programas maliciosos), criptografia de 
dados e prevenção contra perda de dados.

Nossa solução conectada nativamente à nuvem 
estabelece processos de verificação da identidade 
do agente por meio de duas etapas: senha e 
reconhecimento facial ou de dedo, entre outras 
combinações possíveis (conhecidas como 
autenticação multifator).

Além disso, contamos com um sistema de prevenção 
à fraude, por meio do monitoramento em tempo real 
dos agentes com recursos de reconhecimento facial, 
uma marca d'água nativa em todas as sessões. Com 
isso, garantimos que todas as informações de nossos 
clientes tratadas por nossos agentes não podem ser 
copiadas ou distribuídas ilegalmente, já que o 
software rastreia suas ações e contém os dados do 
colaborador, endereço IP, data e hora, e aplicamos 
aprendizado de máquina e proteção baseada em 
inteligência artificial contra vírus e malware.

Da mesma forma, o Atento@Home oferece proteção 
contra dispositivos de armazenamento removíveis, 
como USB, protocolos para acesso direto e 
tunelamento de dispositivos para uma rede virtual 
privada (VPN) Always On, controle de acesso a 
aplicativos e proteção contra a funcionalidade de 
copiar e colar informações. 

Graças a cada uma das ações anteriores, a instituição 
financeira conseguiu migrar suas operações através 
do Atento@Home com os mais altos padrões de 
segurança e controle com a flexibilidade 
proporcionada por uma solução nativa na nuvem, ou 
seja, de qualquer lugar maximizamos o CX, a 
produtividade das operações eo envolvimento dos 
colaboradores.

A solução
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A aliança com a Atento permitiu, 
através de nossa solução 
Atento@Home, cumprir os 
elevados protocolos de 
segurança e controle que o 
banco exigia para continuar 
operando de forma eficiente e 
com a melhor experiência do 
consumidor em regime remoto: 

“Eles atenderam aos nossos 
padrões de segurança, que são 
muito elevados no manuseio de 
informações bancárias e dados de 
nossos clientes. A redução de 
riscos é sempre uma prioridade 
para nós e com o Atento@Home a 
segurança da nossa operação e 
dos nossos clientes finais está 
garantida”. 

Depoimento de consumidor. 

Os resultados



O melhor parceiro

O Atento@Home é uma extensão dos nossos renomados  Next Generation Services:

Atendimento ao consumidor Vendas Back-office Cobrança

 Devido às nossas melhores práticas e modelo de gestão seguro, o 
nível de satisfação dos nossos agentes é muito elevado.

Cuidamos de todos os aspectos: temos um processo de 
contratação 100% digital, monitoramos continuamente nossos 
colaboradores por meio de análise de processos e desktop (DPA), 
temos uma plataforma de participação online colaborativa para que 
todos os nossos agentes estejam sempre preparados para fornecer 
o melhor CX, tudo sob um modelo remoto e seguro.

Com nossa solução E2E, Atento@Home, expandimos nossos 
serviços de Experiência do Consumidor para teletrabalho, 
alcançando operações confiáveis e melhorias na satisfação do 
cliente. Sabemos que o esquema de trabalho remoto não será 
encerrado quando a crise de saúde passar. Pelo contrário, mais de 
79% das empresas optarão por um modelo de trabalho misto 
(remoto e presencial) e queremos que esteja preparado.

Entre em contato conosco e um especialista o ajudará a 
estabelecer um plano de trabalho de acordo com suas 
necessidades de gerenciamento de serviços. Saiba mais sobre 
Atento@Home, nosso modelo de experiência do consumidor 
remoto e seguro, ágil e escalável. 
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Transferimos a operação dos nossos agentes para um esquema remoto, proporcionando uma 
experiência extraordinária, tanto para os nossos colaboradores como para os clientes.

Ao combinar nossa infraestrutura tecnológica, ferramentas de 
gestão e toque humano, temos uma grande escala de 
implementação.  

Migramos mais de 60.000 agentes em poucas semanas.



Next Generation CX
Leading

contactomexico@atento.com

www.atento.com

atento

Entre em contato através do nosso site, 
onde um dos nossos especialistas entrará 
em contacto para lhe dar os melhores 
conselhos sobre o valor que o 
Atento@Home dará aos seus clientes e 
prospects.

Clique aqui!

https://atento.com/pb/sales-inquiries/
https://atento.com/pb/sales-inquiries/
https://www.linkedin.com/company/atento/
https://atento.com/pb/

