
Knowledge, Engagement & Learning

| Solução desenvolvida pela WeDo Canal de Vendas Europa|



Em 2008 foi fundada a WeDo, empresa 
especialista em treinamentos e 
consultorias para o setor de 
Relacionamento com clientes. Foram 
mais de 100 empresas atendidas 
durante 10 anos de serviços, com mais 
de 2500 profissionais capacitados.

Em 2015 nossa primeira linha de código 
foi escrita.

Em 2016, 5 empresas do setor foram 
Abeedoozidas e já utilizavam nossa 
solução.

Em 2017, participamos do CONACEC e 
ultrapassamos 12K usuários

Atualmente:

. 20 empresas utilizando o Beedoo

. 50k usuários (3K em Portugal)

. + de 50 Abeedoozidos dedicados, com 

equipe própria de desenvolvimento

. Somos parceiros AWS (Amazon) e IBM Watson

QUEM SOMOS

O Beedoo foi criado por profissionais do setor de comunicação e treinamento para 

Contact Centers.

São mais de 20 anos de experiência no setor e diversos cases de sucesso em mais de 

100 empresas diferentes.

Nosso objetivo é resolver o problema de comunicação e capacitação nesse 

mercado, onde a produtividade e qualidade são fundamentais para 

competitividade das empresas.

NOSSA TIMELINE

Beedoo: sucesso de inovação no CONAREC 2017



EPS

Próprios

+50k
#abeedoozidos

Quem já está usando

1º. Cliente em 

Portugal



Funcionalidades



O Beebot é a personificação da Inteligência Artificial 
utilizada na plataforma para responder aos 

atendentes nas suas principais dúvidas e interações.

Feed Canais

Game

DashboardWiki

Quiz

As abelhas são dotadas de um processo de 
orientação e comunicação que utiliza diversas 
técnicas, tal como dança, luz solar, feromônios, 
contato das antenas e muitos outros.

De forma integrada, esse é reconhecidamente um 
dos mais eficientes mecanismo de comunicação e 
auto-organização da natureza.

E foi por isso que o Beedoo nasceu: para ser a 
referência orientação e comunicação, 
aumentando a capacitação das equipes de 
relacionamento com clientes, de forma simples, 
integrada e eficiente.

Além disso a pronuncia “Bidu” remete ao célebre personagem dos 
anos 80, o “João Bidu”, famoso por responder a qualquer tipo de 

dúvida ou pergunta sobre o futuro.

Colmeia: Representa a morada 
e organização das abelhas. É 

um sistema modular e 
integrado, que representa as 

funcionalidades da plataforma
Bee, que 

significa Abelha 
em Inglês.



Feed
Comunique-se de forma rápida e eficiente

Wiki + Beebot
Armazene seus processos e sua base de 
conhecimento e consulte o Beebot (AVI) para tirar 
suas dúvidas

Quiz (Cursos e Avaliações)
Meça a absorção do conhecimento através de 
cursos ou testes relâmpagos

Dashboard
Faça a gestão dos indicadores de resultado da 
equipe

Canais e Mensagens
Deixe a comunicação fluir nos grupos de 
comunicação

Gamefication
Reconheça pelo desempenho

A plataforma completa para comunicação e 
capacitação da sua equipe de atendimento!

Módulos

Feed Canais

Game

DashboardWiki

Quiz



Feed
No FEED sua empresa poderá manter todas as 
equipes informadas sobre as novidades do dia-
dia. Crie campanhas e publique conteúdo de 
forma muito simples e rápida.

Os atendentes podem reagir aos conteúdos e 
tirar dúvidas através de comentários e mentions, 
gerando maior engajamento e aderência em 
relação aos modelos tradicionais de e-learning.

Principais funcionalidades

. Postagem de texto, imagem e vídeo

. Direcionamento segmentado por grupo 
(operações/células)

. Permissionamento de quem pode postar

. Agendamento de publicação e 
vencimento

. Permissão de comentários

. Estatística completa de visualização, 
incluindo quem viu/quem não viu

. Mentions de pessoas e grupos

. Pins (favoritos)

. Denúncias e moderação



Wiki
Sua base de conhecimento poderosa! O Beedoo possui um 
local de centralização e compartilhamento dos processos e 
procedimentos sobre como devem ser feitos os 
atendimentos. Uma base de conhecimento com histórico de 
versões, que permite a inclusão de anexos de diversos tipos 
(pdf, ppt, xls, doc) incluindo vídeo aulas em .mp4, pesquisa e 
indexação com uma busca poderosa.

Principais funcionalidades

. Criação de categorias

. Criação de artigos com textos e anexos
. SCORM 1.2

. PPT, PDF, DOC, XLS

. Artigos da Wiki

. Post do Feed

. Links externos

. Busca simples e eficiente

. Controle pessoal de leitura

. Direcionamento por grupo de interesse (operações e células)

. Estatísticas de leitura (qtde, quem viu, quem não viu)



Assistente Virtual Inteligente

Beebot
. Integrado com a WIKI

. Responde às dúvidas dos usuários 
utilizando linguagem natural

. Recomenda conteúdos com os 
tutoriais em vídeo

. Consegue realizar um passo a 
passo com o usuário para tirada de 
dúvidas (“Árvore de decisão”)

Beedoo utiliza tecnologia Watson no Beebot



Assistente Virtual Inteligente

Beebot WAS

Análise de Efetividade

Nos gráficos ao lado apresentamos 

a efetividade medida do Beebot

em uma operação real.

CASO REAL



Quiz
O Beedoo é uma ferramenta de LMS diferente do que você conhece! 
Ela foi criada para equipes que não têm tempo disponível pois estão 
sempre atendo aos clientes.

Além disso o Beedoo é divertido, voltado para geração X, Y e Milleniuns
que estão presentes na grande maioria das equipes de atendimento.

.

#fastlearning #novoconceitodelms

#equipesatendimento #nossocursoéoquiz

. Utilize pílulas de curta duração

. Defina uma time-line sequencial

. Deixe com que a equipe se divirta e interaja

. Resultado: maior engajamento e absorção



. Time line com pílulas de conhecimento

. Qualquer tipo de conteúdo:
. SCORM 1.2

. PPT, PDF, DOC, XLS

. Artigos da Wiki

. Post do Feed

. Links externos

. Avaliações única escolha ou 
dissertativas

. Pontuação diferenciada por questão

. Meta de acertos para aprovação 

. Organização por categoria de assunto

. Diferentes turmas para cada QUIZ

. Filtro avançado e em massa para 
grandes turmas

. Questões obrigatórias ou não

. Agendamento (inicio e fim) por turma

. Instrutor com canal de dúvidas exclusivo

. Testes relâmpagos no Feed. Uma forma 
rápida de medir o entendimento.



ESTATÍSTICAS
Estatísticas não faltam! Saiba tudo em TEMPO REAL. Do macro para o micro. 

Desde os indicadores principais de Aderência e Acertos, até a lista de 

quem viu, quem não viu, quem não respondeu e tudo mais!

Tabelas, gráficos, listas, exportação para Excel. Tudo o que você sempre 

precisou para gerenciar de forma eficiência a comunicação e a 

capacitação das suas equipes.

FEED
. Visualizações, Lista de leitura, Feedbacks, 
avaliações, e reactions
. Filtros por post, campanha, publicadores e usuários
. Busca de palavras mais usadas em comentários
. Gráficos de evolução para cada indicador (por 
dia, semana, mês e ano)

WIKI
. Visualizações e Lista de leitura
. Filtros por artigo, categoria, publicadores e 
usuários
. Analise das categorias e grupos com maior leitura
. Gráficos de evolução para cada indicador (por 
dia, semana, mês e ano)

QUIZ
. Aderência, Participantes, Assertividade evários
outros indicadores por QUIS, Tipo e Turma
. Gráficos comparativos por turma, instrutor e tipo
. Tabelas por desempenho de usuário
. Detalhamento de todas as respostas



Tipos de canais

Canais públicos: qualquer membro da 
equipe pode acessar. Utilizados para 
dúvidas e informações da empresa.

Canais privados: apenas convidados 
participam. Utilizado por líderes de equipes 
e instrutores de treinamento e suas turmas.

Canais de Equipes: criados 
automaticamente pelo Beedoo quando a 
hierarquia de líderes é alterada.

Funcionalidades
. Mensagens em tempo real

. Texto e Imagens

. Possibilidade de reaction

. Possibilidade de resposta

. Denúncias e moderação

. Restrições para líder/liderado ou nível 
hierárquicos superior, por perfil

Canais e Mensagens
Líderes, instrutores e áreas podem criar 
canais para comunicação com grupos de 
pessoas, em um chat em tempo real. Uma 
ferramenta poderosa para engajamento 
corporativo e solução de dúvidas 
coletivas!

Todas as conversas ficam armazenadas a 
disposição dos administradores!



Dashboard
Indicadores de desempenho são importados para o 

BeeDoo. Através de metas e pontuação os atendentes 

e líderes podem analisar seus resultados e buscar por 

melhor desempenho, ganhando pontos que poderão 

ser trocados na loja de produtos.

Os indicadores podem ser customizados por 

operação, assim toda sua equipe pode ser avaliada 

de forma adequada!

.

. TMA

. Absenteísmo

. Aderência

. Vendas

. Retenções

. Acordos

. ...e muito +



Dashboard
Você poderá importar seus 
indicadores através de 
planilhas de dados (1) ou 
integrar com bases de 
dados (2) automatizando o 
processo de atualização.

Base com 
Indicadores 

consolidados

Sua empresa

Beedoo
Webservice 

para captura 
de dados

1

2

Sistemas com dados 

transacionais



Gamefication
Reconheça os esforço através de pontos, níveis 
e medalhas, que podem ser trocados na loja.

. Pontos por interação no FEED

. Pontos por acertos no QUIZ

. Pontos por leitura de artigos da WIKI

. Pontos pelos indicadores do DASHBOARD



Beedoo Store
1. Troca pontos por 

E-vouchers na loja 

do Beedoo

2. Recebe o

E-voucher pelo 

próprio Beedoo

3. Utiliza o E-voucher

Permita que sua equipe troque pontos 
por prêmios através de uma plataforma 
de e-commerce personalizada ao 
modelo de gamificação adotado pela 
vossa empresa.



ENGAJAMENTO
Metodologia rápida de Implantação

Criação e 

Configuração do 
Ambiente

Treinamento de 

Uso hand´s on
(presencial)

Publicação de 

conteúdo 
disponível

GO LIVE Conteúdos 

Novos

Análise 

Estatística
Melhorias

1 dia 1 dia 1 Semana

BET – Beedoo Engagement Team

Sua equipe de Engajamento
(Treinamento, Qualidade, Comunicação ou Processos)

Ciclo contínuo de 
Engajamento

Suporte Beedoo

Feed, Wiki, Quiz, Canais e Mensagens
Gamification,
Dashboard e Beebot

Beedoo

possui 

parceiros de 

produção de 

conteúdo 

que podem 

ajudar sua 

empresa!



Resultados

Reais

Confidencial



1080 alunos

10 minutos de videoaula

95% respondido em 1 dia, 

entre 12:00 e 18:00, sem 

pausas

12 perguntas de única escolha

85% de Assertividade

60 alunos

1:00hr duração, incluindo deslocamento 

ida/volta + treinamento sala + prova em sala

3 dias sendo 1 turma por dia com 20 alunos

12 perguntas de única escolha 

86% de Assertividade

usando beedoomodelo tradicional 

#fastlearning



Características

Técnicas



Amazon (AWS)
Servidores elásticos para 

suportar com performance 

os altos volumes de 

postagens e acessos 

simultâneos.

Acesso seguro 

via navegadores

Plataforma 

Web segura

https

✓ Na nuvem (AWS)

✓ Sem instalação
✓ Alta Disponibilidade

Navegadores suportados:

Google 

Chrome

Mozilla 

Firefox

Apple 

Safari

ADFS

IE*

*versão IE11 ou superior, apenas para funções não administrativas



Consumo

de Banda

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

Usuários cadastrados 10.000 5.000 1.000 100

Simultâneos por Hora 500 250 50 5

Requisições simultâneas 90 45 9 0,9

Consumo instântaneo por usuário (médio) Mb 0,2 0,2 0,2 0,2

Consumo total instântaneo Mb 18 9 1,8 0,18

Link (ou reserva) sugerida para internet Mb 25 10 2 1

A tabela abaixo mostra o consumo estimado de banda de acordo com o número 

de usuários.

Esse consumo pode variar de acordo com o volume de conteúdo de vídeo e 

imagem disponibilizado na plataforma.



Suporte

1. O atendimento a chamados é feito via PSU (Portal de Suporte ao 
Usuário), sistema disponibilizado pela BeeDoo.

2. Prazos de tratamento dos chamados são:

3. Atendimento em horário comercial (Seg a Sex, das 9:00 as 18:00), exceto 
feriados Nacionais. Suporte 24x7 para planos premium.

Severidade Identificação Nível de Serviço

1 – Casos críticos Caracteriza-se pela parada total do sistema 

- Início do tratamento: imediato

- Correção do problema: máximo em 12 

horas

2- Casos moderados

Caracteriza-se pela perda de 1 função do sistema, 

tornando-a indisponível e sem formas alternativas de 

utilização. Outras funcionalidades não são afetadas. 

- Início do tratamento: em até 2 horas

- Correção do problema: máximo em 1 dia 

útil

3- Casos triviais

Caracteriza-se por um problema de funcionamento que 

pode ser contornado através de outras funções do próprio 

sistema, sem gerar prejuízo a utilização por parte dos 

usuários finais (não administradores).

- Início do tratamento: em até 1 dia útil

- Correção do problema: máximo em 3 dias 

úteis




