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Fatores a serem considerados ao integrar 
automação, chatbots e inteligência artificial 
em seu contact center

Reserve um tempo para identificar e 
entender que tipo de solicitações 
diárias seus clientes estão 
gerenciando diariamente. Por 
exemplo, alterações de endereço, 
marcação de consultas, informações 
sobre contas etc.

Categorize essas interações por 
canal, para descobrir quais são os 
métodos de comunicação mais 
populares e aplique códigos de 
resumo inteligentes para que você 
possa relatar com precisão cada uma 
dessas interações.

Com essas informações, avalie o 
custo médio de gerenciamento de 
cada interação: em termos de tempo 
e do esforço do agente humano 
necessário para gerenciá-lo. 
Considere quaisquer outros custos e 
tempo gastos em outras atividades, 
como rotatividade de agentes, 
treinamento, tarefas de conformidade 
etc.

Toda essa informação permitirá que 
você determine quais áreas serão 
melhores para automatizar.
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Verifique 
sua operação



Para cada tarefa que tenha decidido automatizar, defina o fluxo de trabalho 
necessário para realizá-la. Em quais canais de comunicação você deseja que seu 
assistente virtual esteja ativo e como deseja quer que ele se comporte ou responda 
aos clientes? Com quais sistemas você precisa se integrar? Melhore seu 
conhecimento e experiência incluindo perguntas frequentes e artigos relevantes. 
Todas as atividades automatizadas devem poder retornar a um agente humano, se 
necessário.
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Focalize 
sua automação

Utilizando lenguaje natural o información pre-escrita, necesitas poder acceder a los 
datos correctos en el momento adecuado, desde una variedad de fuentes.

Usando linguagem natural ou informações pré-escritas, você precisa acessar os 
dados corretos no momento certo, de diversas fontes de dados.

La gestión de contenidos es clave aquí: aprovecha tu Sistema de Gestión de 
Conocimiento y frameworks de tus bots (como IBM Watson o Microsoft Luis) para 
proporcionar el máximo apoyo a tus clientes, así como a tus agentes.

O gerenciamento de conteúdo é fundamental aqui: tire proveito do sistema de 
gerenciamento de conhecimento e das estruturas de seus bots (como IBM Watson 
ou Microsoft Luis) para fornecer o máximo suporte aos seus clientes e aos seus 
agentes.

Acceso 
ininterrupto à informações relevantes
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A missão do contact center é satisfazer aos clientes. 51% dos clientes acreditam 
que a resolução na primeira chamada é sua principal prioridade quando entram em 
contato com uma empresa, portanto essa também deve ser sua prioridade. 
Também sabemos, por experiência própria, que os clientes optam naturalmente 
pelo autoatendimento: eles tentam resolver suas próprias necessidades entrando 
em contato com o contact center como último recurso.

Lembre-se 
de seus clientes

“Como cliente, quando você precisa de 
ajuda com um produto,…

…qual dos seguintes canais ou 
abordagens você provavelmente usaria?”

26-36 Anos

37-50 Anos

51-60 Anos

50%

100%
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Trate seus processos de automação e seus chatbots como seus agentes 
humanos. Treine-os, monitore-os e acompanhe regularmente seu desempenho e 
progresso, a fim de obter melhorias contínuas.

Portanto, quanto melhor sua oferta de autoatendimento, maiores serão as 
chances de seus clientes resolverem um problema por si mesmos, pela primeira 
vez. O que significa que eles serão mais felizes e sua empresa será melhor: não 
apenas em termos de reputação, mas recebendo menos reclamações e gastando 
menos tempo e dinheiro lidando com elas.

Revise 
continuamente
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¿Como a Enghouse Interactive 

pode ajudar?
Dada a rápida evolução e o ambiente 
altamente competitivo dos contact 
centers, juntamente com uma 
tecnologia complexa e em constante 
evolução, vale a pena trabalhar com 
um parceiro especializado para 
chegar onde você deseja.

Enghouse Interactive se compromete 
a fazer exatamente isso.

Nossas soluções permitem que 
clientes de todas as profissões e 
condições sociais se auto-atendam 
por meio de uma ampla gama de 
ferramentas automatizadas: incluindo 
chatbots, IA, reconhecimento de voz, 
toque, web, fóruns e opções móveis. 
Tudo rápido de implementar, 
poderoso e extremamente 
econômico.

 Escolha uma solução inovadora que 
atenda às suas necessidades ou 
configure sua própria versão 
personalizada e exclusiva. De 
qualquer forma, você pode ter certeza 
de que ela se integrará facilmente aos 
seus sistemas existentes e será fácil 
de gerenciar e manter.

Nosso portal de autoatendimento 
interativo fácil de usar é um portal 
multimodal que reduz 
significativamente o tempo, o custo e 
a complexidade da criação e 
implementação de soluções 
personalizadas de autoatendimento e 
comunicação por voz. Trate voz, 
chatbot, mensagens, vídeo, SMS, 
automação móvel e comunicações 
por email. Tudo em um só lugar e sem 
complicações.

Os chatbots e aplicativos de voz são 
monitorados 24 horas por dia para 
garantir a confiabilidade, enquanto a 
automação móvel permite que 
usuários de qualquer dispositivo 
participem de uma sessão de 
autoatendimento por meio de um 
aplicativo móvel. Tudo isso se traduz 
em um sistema mais intuitivo e uma 
experiência superior ao cliente.



em ação
Nossas Soluções 

Chatbots e
Agentes Virtuais
Fornecedor líder de serviços
Os agentes virtuais registram tickets para 
seus serviços de TI. Eles são integrados a 
outros recursos do centro de contato 
para garantir que os agentes estejam 
disponíveis quando mais assistência for 
necessária.

Notificacições 
Outbound
HomeGroup Housing Associations
As notificações automáticas de outbond 
mantêm os inquilinos informados quando 
o aluguem vence ou não é pago.

Gestión del Conocimiento
Sun Trust
Gerenciam 70% de todas as interações 
com os clientes por mês, para que os 
agentes humanos possam se concentrar 
em outras prioridades do serviço.

Automação Móvel
Empresa líder em Confecção
Gerenciamento de tempo e adminis-
tração do atendimento por meio de 
portais móveis dedicados, para que a 
equipe possa gerenciar melhor sua 
jornada de trabalho.

Automatização
RingGo
A RingGo é o principal sistema de 
estacionamento sem dinheiro no Reino 
Unido. A solução permite que você 
pague pelo serviço de estacionamento 
usando uma plataforma de 
autoatendimento.

www.enghouseinteractive.es
Para maiores informações, visite


