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Sumário Executivo 

A colaboração cognitiva, definida como a aplicação da inteligência artificial ao conhecimento 
e aos fluxos de trabalho, está preparada para transformar a colaboração e o envolvimento do 
cliente, proporcionando o aprendizado cognitivo e o compartilhamento de informações a 
todas as facetas das interações. Os aplicativos e serviços com recursos cognitivos oferecem a 
oportunidade de transformar o envolvimento do cliente aplicando análises preditivas e em 
tempo real para otimizar o roteamento das interações de entrada do cliente para o agente 
ideal. Eles trazem contexto para interações ao vivo, permitindo que os participantes da 
reunião vejam informações em tempo real sobre os outros para melhorar o engajamento dos 
participantes. E eles oferecem a oportunidade de transformar interações entre humanos, 
aplicativos e dispositivos; permitindo insights analíticos sobre dados históricos e em tempo 
real que fornecem informações acionáveis capazes de melhorar interações físicas e virtuais e 
espaços de trabalho. 

Para aproveitar a capacidade da colaboração cognitiva de fornecer valor de negócios 
mensurável e vantagem competitiva, os líderes de TI devem: 

• Avaliar tecnologias cognitivas para sua aplicabilidade no local de trabalho e 
melhorar o envolvimento do cliente 

• Determinar casos de uso para implantações piloto em potencial 

• Avaliar os recursos atuais e planejados do fornecedor 

• Desenvolver meios para quantificar os benefícios da colaboração cognitiva em suas 
funções específicas de negócios, procurando oportunidades para aumentar a 
receita, diminuir custos ou criar melhorias de processos identificáveis 

• Planeje adotar rapidamente capacidades cognitivas para obter vantagem 
competitiva 
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Desafios na Colaboração Moderna 

A colaboração de negócios sofreu uma rápida transformação nos últimos trinta anos. 
Antigamente quase toda interação, interna e externamente, era baseada no telefone. Hoje, 
embora a voz continue a ser um componente essencial das comunicações, as interações 
evoluíram para um ambiente omni-channel onde as pessoas colaboram em tempo real e não 
em tempo real, em voz, vídeo e mensagens, de qualquer lugar, em praticamente qualquer 
dispositivo. 

Figura 1: Evolução da Colaboração 

Apesar das formas crescentes que as pessoas têm à disposição para colaborar, o valor 
comprovável do benefício comercial para investimentos em tecnologias de colaboração 
permanece indefinido, apenas 21% das mais de 600 empresas comparadas pela Nemertes 
para o nosso estudo mais recente de Comunicações Unificadas e Colaboração relatando que 
identificaram aumentos específicos de produtividade associados à implantação de novas 
ferramentas. 

Por que, apesar do crescente número de aplicativos de colaboração, melhorias na riqueza de 
experiência e aumento da disponibilidade de recursos como videoconferência e colaboração 
em equipe, as organizações ainda estão lutando para obter um valor mensurável para seus 
investimentos? Os líderes de TI citam vários fatores: 

• Fácil de usar : em muitos casos, os aplicativos não são intuitivos, o que significa que,
para impulsionar a adoção, as organizações precisam investir recursos substanciais e
muitas vezes limitados em treinamento.

• Falta de contexto: em um mundo ideal, aplicativos de colaboração não devem
existir como aplicativos autônomos, devem permitir que grupos de trabalho
colaborem com o trabalho que estão fazendo, usando dados relevantes e
contextuais, respondendo a consultas ou oportunidades de vendas, gerenciando
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projetos ou desenvolvendo programas. Por exemplo, com tecnologias colaborativas 
contextuais e inteligentes, um atraso no envio de uma atualização para código de 
software poderia acionar um alerta em um canal de colaboração da equipe, 
resultando em um membro da equipe iniciando uma reunião que convida 
automaticamente todos os outros membros dessa área de trabalho. Um agente 
cognitivo compartilha dados relevantes na reunião que os participantes podem 
manipular para ver o impacto dos ajustes de recursos no fluxo de trabalho. 

• Barreiras à colaboração: somente cerca de um terço de nossos participantes de 
pesquisa expandiu os aplicativos de colaboração da equipe para a central de 
atendimento, o que significa que o pessoal de back-office não consegue colaborar 
efetivamente com os agentes de atendimento ao cliente. Em um mundo ideal, 
aplicativos colaborativos auxiliados por recursos cognitivos conectariam todos os 
funcionários em um espaço de trabalho contextual comum. 

• Atrasos longos: mais da metade das 500 organizações participantes da 
Comunicação Visual e Colaboração da Nemertes: Estudo de pesquisa 2018-19 
”relatam que normalmente leva mais de cinco minutos para iniciar uma reunião 
devido a desafios em fazer com que todos iniciem aplicativos de software, 
configurem seus sistemas adequadamente e participem da reunião. Uma vez que a 
reunião começa, os primeiros minutos são frequentemente usados com 
apresentações, e chegadas tardias podem não ser anunciadas corretamente. Os 
recursos cognitivos para identificar os participantes e tornar as informações sobre 
eles facilmente acessíveis proporcionam um grupo de trabalho mais engajado. 

• Troca de tarefa frequente: quando aplicativos de colaboração são independentes, 
os indivíduos gastam muito tempo tentando encontrar informações relevantes em 
vez de colaborar diretamente com documentos, fluxos de informações e outros 
dados relevantes. A alternância de tarefas entre aplicativos ou a busca pelo arquivo, 
plano de projeto ou código corretos significam atrasos e usam a frustração, em vez 
de ganho de produtividade, integrando comunicações unificadas, colaboração e 
aplicativos de interação com o cliente, eliminando a alternância de tarefas, 
permitindo que as pessoas colaborem no contexto de projetos, tarefas, documentos 
e/ou dados. 

IA ao resgate! 

A inteligência artificial, treinada via aprendizado de máquina, oferece o potencial para 
abordar os problemas mencionados acima, limitando os benefícios mensuráveis da 
implementação de novos aplicativos de colaboração. AI identifica padrões de comportamento 
para melhorar o acesso a informações relevantes. No contexto de colaboração, a AI oferece 
vários casos de uso significativos: 

• Agentes inteligentes: os agentes inteligentes fornecem um meio baseado em voz de 
interagir com endpoints e dados, permitindo que tudo, desde o início de uma 
reunião até o acesso a recursos como a gravação de reuniões, até a captura de itens 
de ação durante uma reunião. Os assistentes inteligentes, acoplados a 
armazenamentos de dados, podem até mesmo permitir que os participantes da 
reunião consultem outros aplicativos, por exemplo, para solicitar status de 
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gerenciamento de projetos, relatórios de inspeção ou leituras atuais de um sistema 
de monitoramento de instalações industriais. 

• Automação robótica de processos (RPA): o RPA permite a automação de tarefas, 
atividades ou respostas comuns a eventos de negócios. Por exemplo, uma anomalia 
em uma cadeia de suprimentos poderia acionar um bot para compartilhar 
informações relevantes em um canal de colaboração da equipe usado para 
monitorar o processo de fornecimento. O RPA oferece a capacidade de reduzir 
custos de pessoal e erro humano, economizando tempo humano para tarefas mais 
complexas. 

•  Bots de chat: bots de texto ou de voz usados para interação entre pessoas e  
aplicativos ou fontes de dados, permitem que indivíduos consultem um agente 
virtual para obter as informações necessárias. Internamente, um bot de bate-papo 
pode ser usado para recuperar informações, por exemplo, permitindo que um 
gerente de vendas obtenha relatórios de vendas em tempo real ou outros dados. 

• Planejamento de instalações inteligentes: as tecnologias de IA nos endpoints de 
videoconferência podem permitir a contagem de participantes humanos. Isso cria a 
capacidade de os gerentes de instalações acompanharem a utilização da sala. Ao 
saber quantas pessoas geralmente usam uma sala de reunião, os planejadores de 
instalações podem analisar seus espaços de reunião para determinar se têm espaço 
suficiente, muito ou se as salas existentes devem ser expandidas ou reduzidas em 
tamanho. A obtenção dessas informações permite que as organizações tomem 
decisões inteligentes de construção, economizando potencialmente o desperdício 
de espaço na sala de reunião ou o custo de ter que retroceder e refazer as 
configurações da sala de reunião. 

• Análise de dados de relacion amento: a IA pode não apenas contar o número de 
humanos em uma sala, mas também identificar quem são essas pessoas, 
combinando seus perfis faciais com uma imagem conhecida (normalmente obtida de 
um diretório corporativo). Quando a plataforma de inteligência artificial conhece o 
participante, ele pode usar um aplicativo cognitivo para fornecer informações 
contextuais sobre os participantes. Por exemplo, o People Insights da Cisco permite 
que os participantes vejam nomes e títulos um do outro e passe o mouse sobre um 
participante para obter informações adicionais, incluindo sua função e informações 
biográficas disponíveis publicamente, como posições anteriores, postagens de mídia 
social e itens de notícias relacionados. Ao conhecer os participantes específicos em 
uma reunião, por meio da correspondência de participantes a um diretório 
corporativo, a plataforma cognitiva economiza o tempo que os participantes 
normalmente passam pesquisando informações dos participantes (por exemplo, por 
meio de pesquisas na Web) e elimina desafios relacionados a várias pessoas que 
compartilham o mesmo nome. 

A IA traz inúmeras oportunidades para melhorar o envolvimento do cliente, além de 
possibilitar uma visão de como as várias interações com o cliente afetam o sentimento do 
cliente, as oportunidades de upsale e a retenção. O Insight Cognitivo em vários canais de 
interação permite a análise do sucesso além da eficiência simples do agente ao responder e 
fechar tickets. Exemplos de tecnologias de interação com o cliente com recursos cognitivos 
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incluem: 

•  Processamento de linguagem natural (NPL) samrofatalp sa euq etimrep LPN o : 
IVR compreendam idiomas falados ou escritos, incluindo o fornecimento de
tradução em tempo real entre os agentes e os idiomas nativos do cliente.

• Bots de chat: os bots de chat eliminam a navegação muitas vezes complexa de uma
IVR com uma conversa baseada em voz de texto natural ou linguagem natural e
permitem que os clientes aproveitem os recursos de autoatendimento para resolver
problemas, reduzindo a utilização do agente.

• Análise preditiva: os algoritmos AI prevêm o compo rtamento do cliente com base
em vários fatores pré-programados ou aprendidos, como comportamento passado,
tendências regionais e comportamento de outros clientes com dados demográficos
semelhantes.

• Sentimento do cliente e análise de fala em tempo real : os  recursos da AI
monitoram as chamadas ao vivo ou os chats e fornecem orientação em tempo real
aos agentes de atendimento ao cliente, permitindo que eles melhorem a satisfação
do cliente e garantam que as informações que estão fornecendo sejam relevantes
para a consulta do cliente.

• Roteamento inteligente: aproveitando a IA, as plataformas de envolvimento do
cliente podem melhorar o roteamento das interações de entrada do cliente,
aproveitando dados relacionados a interações passadas, o tipo de consulta, a
complexidade antecipada e a disponibilidade do agente em tempo real.

Experiência Digital do Cliente Nemertes: “Digital Customer Experience:  2018-19” mostra que mais de 
75% das ~ 625 empresas participantes estavam usando, ou planejando usar a IA até o final de 2020 
para melhorar as interações com os clientes. 

Os Muitos Benefícios da Colaboração Cognitiva 

Conforme observado, a colaboração cognitiva define amplamente a aplicação da IA para 
melhorar as experiências colaborativas. A colaboração cognitiva representa o próximo grande 
salto em colaboração, trazendo experiências contextuais, insight de pessoas e fluxos de 
trabalho para plataformas de colaboração para gerar ganhos identificáveis em produtividade, 
valor de negócios e engajamento da força de trabalho. Como mostrado nos exemplos a seguir, 
a colaboração cognitiva inclui os amplos recursos oferecidos pela IA, assistentes virtuais, 
robôs de bate-papo e reconhecimento de participantes, todos projetados para melhorar as 
eficiências de colaboração. Aproximadamente 41% das 600 empresas participantes 
da pesquisa  2018-19   estão usando ou  
planejando usar a AI até o final de 2019 para melhorar a colaboração.  

Reuniões Mais Eficazes 

A colaboração cognitiva, aplicada às reuniões, melhora a produtividade da reunião e as 
experiências do usuário, garantindo que as informações relevantes estejam disponíveis aos 
participantes no início da reunião, durante as reuniões e após o término da reunião. Ao 
integrar recursos como reconhecimento facial com acesso a armazenamentos de conteúdo 
em reuniões, os participantes podem descobrir rapidamente quem está em uma reunião, 
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aprender sobre suas funções e origens e permitir acesso rápido a conteúdo compartilhado, 
como documentos, fluxos de vídeo ou ferramentas de gerenciamento de projetos. ou outros 
dados fornecidos por aplicativos de negócios. O resultado final é uma colaboração mais eficaz, 
eliminando a alternância de tarefas e o tempo gasto procurando informações relevantes, 
além de melhorar o relacionamento entre participantes virtuais distribuídos. 

Na reunião, um assistente inteligente poderia transcrever a reunião, capturar itens de ação e 
distribuir um link de gravação aos participantes após o término da reunião. Nestes exemplos, 
o assistente inteligente acelera o tempo para iniciar uma reunião e garante que as
informações relevantes estejam prontamente disponíveis antes, durante e depois da reunião. 

Melhor Eficiência no Local de Trabalho 

Assistentes cognitivos inteligentes virtuais podem fazer qualquer coisa, desde habilitar 
indivíduos a controlarem aplicativos de reunião e endpoints com sua voz, por exemplo, “Olá 
XXXX, comece minha reunião às 14:00,  ”Para se oferecer proativamente para iniciar uma 
reunião, por exemplo,“  Eu vejo que você tem uma reunião às 14:00, gostaria que eu a 
iniciasse?”  Nesses exemplos, um agente virtual com tecnologia IA pode iniciar o aplicativo de 
reunião, ativar um sistema de sala de videoconferência e/ou quadro interativo, e notificar o 
host quando todos os participantes convidativos ingressarem na reunião. O agente pode até 
abrir documentos relevantes com base na identificação de links em uma entrada de 
calendário, documentos associados a um espaço de equipe ou interações anteriores entre 
membros da equipe. Benefícios adicionais vêm do uso de dispositivos móveis para interagir 
com terminais de colaboração. Por exemplo, um sistema de videoconferência equipado com 
detecção de proximidade poderia identificar um participante da reunião entrando em uma 
sala de conferência, perceber que eles têm a sala reservada para uma reunião às 11h e 
oferecer-se para iniciar a reunião, sem nenhuma ação do participante. Ele poderia discar para 
todos os participantes remotos, poupando aos participantes o tempo de procurar reuniões 
em seus calendários, clicando nos links e esperando para participar. Esse exemplo de 
endpoints inteligentes elimina a necessidade e a complexidade de ter que usar um controle 
remoto ou dispositivo de tela sensível ao toque para iniciar uma reunião e melhorar a 
velocidade de associação para participantes remotos. 

Interações com o Cliente Aprimoradas 

Os líderes de TI e de negócios citam três benefícios principais da aplicação da IA para 
melhorar as interações com os clientes, que incluem: 

• Satisfação do cliente melhorada : 30% das organizações citam a
satisfação do cliente como o principal benefício da IA. Obtendo respostas mais
precisas para os clientes mais rapidamente, ou prevendo o que eles podem precisar
antes que a frustração se instale, eles podem melhorar a satisfação do cliente. A
satisfação aprimorada do cliente normalmente se traduz em maior retenção, maior
oportunidade de upsell e maiores pontuações líquidas do promotor.

• Custo reduzido: a IA ajuda os agentes do centro de contato a gastar menos tempo
em chamadas, de acordo com 24% dos participantes da pesquisa. A tecnologia de IA 
também ajuda simplesmente a reduzir o número de chamadas para 16% dos participantes.
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Juntos, ambos acabam reduzindo custos porque as organizações precisam de menos 
agentes para lidar com as interações com os clientes. 

• Ativar novas vendas: para 12% dos participantes da pesquisa, a IA ajuda-os a 
vender mais, fornecendo informações aos agentes com base no comportamento do 
cliente; ou fornecendo aos clientes sugestões sobre o que mais eles podem querer 
comprar com base em padrões de compra anteriores ou compras similares de 
outros clientes. 

• Redução da rotatividade do agente: quase 25% das organizações estão 
experimentando um aumento na rotatividade de agentes versus 7,8% que estão 
tendo uma queda. Melhorar a eficiência dos agentes, juntamente com ferramentas 
de análise de sentimentos em tempo real para melhorar sua capacidade de 
responder às atitudes do cliente, bem como aumentar a capacidade dos agentes de 
colaborar com o pessoal de back-office, fortalecem os agentes e devem reduzir a 
rotatividade. 

• Melhorar a análise para tomada de decisões de negócios: os contratos com 
clientes geram uma grande quantidade de informações valiosas que as organizações 
podem alavancar para tudo, desde o aprimoramento de campanhas de marketing 
até a descoberta de falhas nos produtos, até o destaque de oportunidades para 
melhoria de processos. A análise com tecnologia IA, incluindo monitoramento de 
texto e voz em tempo real, pode fornecer aos líderes de negócios acesso 
instantâneos às tendências de consulta do cliente. 

 
 

Medindo o Valor da Colaboração Cognitiva 

Para que os investimentos em colaboração sejam bem-sucedidos, eles devem oferecer 
retorno de investimento identificável, geralmente medido por meio de redução de custos, 
melhorias nas métricas voltadas para o cliente, aumento de receita e/ou melhoria em um 
processo de negócios identificável. 

Economia 

As organizações normalmente identificam economias de custo associadas a melhorias de 
colaboração de várias maneiras. O primeiro, e sem dúvida o mais antigo, é via redução de 
viagens. Ao aumentar a capacidade das equipes distribuídas de trabalhar remotamente, as 
organizações bem-sucedidas geralmente conseguem eliminar uma parte das viagens que 
podem ter sido necessárias anteriormente para alcançar os resultados desejados. Mas a 
redução de viagens é apenas uma pequena parte do potencial para alavancar a colaboração 
cognitiva para economizar dinheiro. Oportunidades adicionais vêm do seguinte: 

• Encurtando os ciclos de vida do projeto para reduzir os requisitos de recursos e o 
tempo para concluir as tarefas. Esses benefícios geralmente são obtidos ao fornecer 
as informações certas às pessoas certas, no momento certo, para realizar tarefas 
específicas. 

• Melhorias na utilização do espaço de reunião, levando a evitar custos tangíveis 
devido ao excesso de construção do espaço de reunião ou ao acréscimo de espaço 
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para reuniões adicionais para suportar a demanda imprevista. 

• Aproveitar os bots de bate-papo para dar suporte a solicitações repetitivas
específicas e aumentar a velocidade das interações com os clientes, levando a um
uso mais eficiente dos agentes de atendimento ao cliente e reduzindo a perda de
clientes.

• Roteamento inteligente de consultas de clientes para garantir que uma solicitação
de atendimento ao cliente de entrada seja roteada para a pessoa mais capaz de lidar
com o caso, melhorando a eficiência da utilização do agente, aumentando a
probabilidade de resolução na primeira chamada e retenção de clientes.

• Melhorar o engajamento dos funcionários, especialmente para trabalhadores
remotos, que reduz os custos de turnover e treinamento.

• Melhor suporte a programas de trabalhadores remotos para reduzir custos de
imóveis.

Aprimoramentos de Receita 

Ganhos de receita advêm da alavancagem de tecnologias de colaboração para melhorar a 
venda inicial, ou vender mais e descobrir novas oportunidades de vendas. Exemplos incluem: 

• Aumento das taxas de fechamento, oferecendo uma experiência de pré-vendas de
maior qualidade que use vídeo, que forneça aos participantes informações de insight
do participante e/ou que permita que os hosts da reunião compartilhem
rapidamente informações relevantes ao fechamento da venda.

• Compartilhamento de dados operacionais de negócios em canais colaborativos,
permitindo que as equipes de vendas e produtos façam ajustes em tempo real nas
estratégias de vendas, preços e campanhas de marketing para otimizar as
oportunidades de vendas.

• Equipando os agentes com informações que levem a melhorar as oportunidades de
upsell e aumentar o valor da vida útil de cada cliente, incluindo o comportamento de
compra do cliente anterior, o histórico de pedidos e a probabilidade potencial de
venda cruzada de produtos adicionais.

Melhoria da Produtividade 

A Nemertes considera que aproximadamente 20% dos participantes da pesquisa são capazes 
de medir melhorias de produtividade quantificáveis associadas a seus investimentos em 
tecnologias de colaboração (englobando todas as aplicações). A maioria vê um ganho

 entre 5 e 20%  (vej a a figura 3.)  
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Figura 2 Aumento de Produtividade pela Adoção do Aplicativo de Colaboração 

A chave para alcançar esses aumentos de produtividade é levar as pessoas a usar ativamente 
as ferramentas que as provisões de TI. Aqui, a colaboração cognitiva, melhorando a facilidade 
de uso e integrando a colaboração no contexto de fluxos de trabalho de negócios, oferece a 
oportunidade de impulsionar ganhos mensuráveis de produtividade. 

Avaliando a Colaboração Cognitiva em Sua Organização 

Analisar a aplicabilidade da colaboração cognitiva em uma organização começa com uma 
sólida compreensão dos estilos de trabalho, personas e processos para os quais a aplicação da 
IA pode fornecer resultados demonstráveis. Os líderes de TI devem: 

• Desenvolva casos de uso: identificar oportunidades para alavancar tecnologias 
cognitivas para melhorar o acesso a informações, a facilidade de endpoints do 
usuário e experiências colaborativas para grupos de trabalho distribuídos, bem 
como equipes externas e voltadas para o cliente. Geralmente, isso começa com o 
levantamento de funcionários para descobrir pontos problemáticos relacionados à 
colaboração, como a dificuldade de usar sistemas existentes ou a falta de integração 
contextual entre plataformas colaborativas e aplicativos de negócios. 

• Identificar as principais fontes de dados internos e de envolvimento do cliente que 
as plataformas cognitivas podem aproveitar para melhorar a colaboração interna e 
voltada para o cliente. 

• Determinar os requisitos de relatórios, identificando oportunidades para obter um 
valor de negócios positivo a partir de maiores insights sobre processos internos e 
compromissos com clientes. 

• Avaliar os recursos e roteiros do fornecedor. Os fornecedores no mercado de 
colaboração e envolvimento do cliente estão tentando alavancar rapidamente as 
tecnologias cognitivas para diferenciar-se de seus concorrentes. Considere dois 
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fatores em sua avaliação: a capacidade dos fornecedores existentes de fornecer 
recursos cognitivos focados nos negócios, bem como oportunidades em potencial 
para obter mais benefícios  consolidação de fornecedores. Por exemplo, uma 
organização que usa plataformas separadas de reunião, voz, mensagens de equipe e 
videoconferência pode encontrar uma capacidade limitada de aproveitar a IA em 
todos os aplicativos sem antes integrar ou migrar para um único fornecedor para 
diferentes recursos de colaboração.  Aqueles que usam serviços ao consumidor 
não poderão tirar proveito de tecnologias cognitivas que integram dados 
corporativos em aplicativos colaborativos. 

• Começar o Piloto e os Casos de Teste: considere uma abordagem ágil em que as 
capacidades cognitivas são rapidamente implementadas nos grupos de teste. 
Normalmente, elas envolverão equipes que geralmente estão abertas a novas 
tecnologias, expressaram preocupações relacionadas às limitações dos atuais 
recursos de colaboração e frequentemente se envolvem em atividades que 
envolvem a necessidade de grupos de trabalho distribuídos ou funções voltadas ao 
cliente para atender. 

Conclusões e Recomendações 

A colaboração cognitiva, a aplicação de inteligência artificial e aprendizado de máquina para 
melhorar as experiências colaborativas, oferece a oportunidade de fornecer valor comercial 
mensurável. Os exemplos incluem a integração do contexto em aplicativos de colaboração, 
permitindo suporte a assistentes virtuais para melhorar o acesso a informações, bots 
inteligentes e roteamento de chamadas para melhorar a experiência do cliente e melhorar a 
interação do endpoint para agilizar os horários de início das reuniões. As tecnologias 
cognitivas oferecem benefícios tangíveis para otimizar o planejamento de instalações, 
aumentar as taxas de fechamento de vendas e aumentar a retenção de clientes. Os líderes de 
TI devem: 

• Avaliar tecnologias cognitivas para sua aplicabilidade no local de trabalho 

• Determinar casos de uso para implantações piloto em potencial 

• Avaliar os recursos atuais e planejados do fornecedor 

• Desenvolver meios para quantificar os benefícios da colaboração cognitiva em suas 
funções específicas de negócios, procurando oportunidades para aumentar a 
receita, diminuir custos ou criar melhorias de processos identificáveis. 

• Planejar a rápida adoção de capacidades cognitivas para obter vantagem 
competitiva. 

 
 

Sobre a nemertes: A Nemertes é uma empresa global de consultoria e consultoria baseada 
em pesquisa que analisa o valor comercial das tecnologias emergentes. Desde 2002, 
fornecemos recomendações estratégicas baseadas em métricas operacionais e de negócios 
com suporte de dados para ajudar as organizações corporativas a fornecer transformação de 
tecnologia bem-sucedida aos funcionários e clientes. Resumindo, os melhores dados da 
Nemertes ajudam os clientes a tomar melhores decisões. 




