Fintech de sucesso com
atendimento de alta performance.

O banQi

2016

Airfox é fundada e cria uma plataforma mobile de carteira
virtual focada no mercado de desbancarizados usando
tecnologias avançadas como Machine Learning e Blockchain.

2018

Airfox traciona e fecha parceria com a Via Varejo,
dona das redes varejistas Casas Bahia e Ponto Frio.

2019

Airfox e Via Varejo anunciam o lançamento do
banco digital banQi.

2020

banQi cresce de forma acelerada. Em fevereiro a Via Varejo
anuncia a compra de 80% da Airfox para oferecer serviços
financeiros em 100% das suas lojas.

2020

Em maio Via Varejo decide buscar a dianteira do e-commerce
brasileiroe assume 100% da Airfox.

Durante a estruturação do baQi a equipe sabia que era preciso montar
um atendimento ao cliente de alta qualidade. O mercado está cada vez
mais exigente, principalmente o segmento de fintech.

O atendimento
ao cliente

Porém o banQi tinha uma particularidade: a parceria com a Via Varejo.
Como uma startup poderia escalar rapidamente seguindo os rigorosos
padrões de qualidade de um dos maiores grupos varejistas do Brasil,
com milhares de clientes?

A resposta que era clara: a única forma para o banQi ter sucesso
no atendimento ao cliente seria com uma operação performática
e escalável desde o seu lançamento.

PERFORMANCE!

Mas sem ter nenhuma base ou histórico, em um projeto sem margem
para erros, mais um fator ficou claro: era preciso ter as ferramentas certas.
Assim seria possível ajustar a operação e garantir que seguiriam na direção
certa, sem precisar recomeçar tudo do zero.

Mapeando
a estrutura
perfeita

Era preciso encontrar plataformas para compor a
estrutura que atendessem todos os seguintes itens:

Agilidade

Flexibilidade

Qualidade

Automação

Integração

Permitir alterações rápidas
sem depender de terceiros
e processos burocráticos.

Permitir total liberdade para
configurar o fluxo e os
recursos do atendimento
conforme a estratégia
do banQi.

Garantir uma operação
estável, sem lentidão,
falhas ou degradações.

Permitir auto atendimento
de forma eficiente e rápida
e eliminar o trabalho
manual da equipe.

Permitir a comunicação
entre os diferentes sistemas
para garantir a automação
eficiente.

Inteligência

Segurança

Disponibilidade

Omnichannel

Possuir relatórios completos,
dashboards em tempo real
e logs detalhados de todos
os canais e agentes.

Contar com os recursos para
que todas as informações
permaneçam seguras
e íntegras.

Minimizar interrupções e
riscos de indisponibilidades,
quedas ou ficar offline.

Centralizar em uma única
interface simples e intuitiva
todos os canais de
atendimento.

“Construímos a estratégia de atendimento
de uma solução digital como o banQi,
para um público que não tem tanta
familiaridade com tecnologia,
o que é um match desafiador.
Felipe Cine
Diretor de User Success banQi

As peças
certas no
tabuleiro

banQi decidiu para montar a operação de alta performance o Zendesk
e Atende Simples integrados.
De um lado, o Zendesk garante a gestão completa e integrada dos canais
de contato do banQi, gerando ticket, relatórios e dando aos gestores
visão e autonomia completa.
Em paralelo, o Atende Simples cuida de toda do canal telefônico com
a URA Inteligente, e recursos avançados como fila, distribuição de
chamadas, alarmes, dashboards e relatórios. Tudo integrado automaticamente com o Zendesk para uma experiência única dos agentes.

”Zendesk e Atende Simples foram um
combo de muito valor operacional. Setup
rápido, eficiente, e praticamente zero
necessidade de infraestrutura física.
Em poucos dias estava tudo rodando”
Felipe Cine
Diretor de User Success banQi

Ajustando
os ponteiros

Nas primeiras semanas após a Go Live, a total visibilidade da operação
permitiu ao banQi identificar que algumas premissas não estavam
corretas e a operação apresentava métricas abaixo do desejável.
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Imediatamente o banQi iniciou um processo
de ajustes no atendimento e automações.

“Estamos sempre conversando internamente e também com
Zendesk e Atende Simples em relação a novas e futuras demandas.
Eles nos ajudam a inovar e apresentar soluções melhores para o
nosso atendimento”
Lucas Veloso
Data Specialist banQi

Em pouco tempo a operação foi ajustada e começou a performar de
forma consistente dentro do objetivo inicial, mesmo com o aumento
dos atendimentos. Só no canal telefônico os contatos ultrapassaram
as 5.000 ligações por dia em alguns meses.
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“Tanto o Zendesk quanto o Atende Simples são muito intuitivos,
práticos e flexíveis. Dá para fazer de tudo, poucas empresas
possuem esses níveis de flexibilidade”
Lucas Veloso
Data Specialist banQi

Trabalho
remoto
facilitado

Como ação de prevenção à COVID-19, o banQi migrou sua operação
para o trabalho remoto, uma tarefa que ficou bem mais simples com
Zendesk e Atende Simples.

“Em menos de uma semana mudamos a operação para o trabalho
remoto, com 100% de gestão e sem perdas para nós ou para os
clientes. O alto nível da operação e as métricas se mantiveram”
Felipe Cine
Diretor de User Success banQi

O exemplo
do banQi

A decisão do banQi em investir na qualidade da sua operação de
atendimento é prova do comprometimento da empresa não apenas
com o resultado, mas também com o cliente.
Além disso, comprovam que é possível a uma startup consolidar uma
operação de atendimento de alta performance, destacando-se diante
de empresas já consolidadas no mercado.
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