
Benefícios de negócios 
quanto ao uso da inteligência 
artificial no gerenciamento de 
cobranças

4 E B O O K



Na maioria das vezes durante o gerenciamento de cobranças, as decisões tomadas permitem recuperar 
a dívida da forma mais eficaz e rentável, ao mesmo tempo que se oferece uma excelente experiência de 
cliente ao devedor. 

No entanto, conseguir essa premissa não é uma tarefa fácil. Quando devo ligar ao devedor? Como posso 
recuperar sua dívida? O serviço que estou oferecendo é satisfatório? Sua súbita mudança de tom de voz 
indica que está pronto para abandonar a interação? O agente está sendo muito agressivo? Ou muito 
passivo? Essas e outras questões implicam considerar vários fatores antes de tomar uma decisão. 

Essa decisão pode ser utilizada para entrar em contato com o devedor, oferecer diferentes alternativas 
para resolver sua dívida ou para avaliar a qualidade do serviço prestado durante a interação. Aqui é onde 
a inteligência artificial e o machine learning, baseados na análise de dados, jogam um papel fundamental 
para redesenhar processos, ferramentas tecnológicas e estratégias utilizadas na cobrança. 

Neste e-book veremos 4 benefícios de negócios que implicam o uso da inteligência artificial no 
gerenciamento de cobranças, destinadas a alcançar seu maior objetivo: recuperar a maior quantidade 
de dívida da forma mais eficaz, tendo como eixo central a excelência na experiência do devedor.

Enghouse Interactive



Automatizar a coleta e 
análise de informações 
de forma inteligente 

Existe muita informação fluindo através de diferentes canais 
de comunicação no gerenciamento de cobranças 
(chamadas de voz, mensagens de texto, redes sociais, 
aplicativos móveis e plataformas de mensagens 
instantâneas). Analisar esses dados manualmente é 
impossível. Portanto, é fundamental utilizar tecnologia que 
facilite a coleta e a análise dessas informações 
automaticamente, para otimizar o gerenciamento das 
cobranças.

A Inteligência Artificial permite recolher grandes quantidades 
de dados de diferentes fontes e analisá-los automaticamente. 
A utilização de machine learning e algoritmos que 
reconhecem padrões de comportamento e estatísticas 
permitem o cruzamento dessas informações do CRM da 
empresa de cobranças para prever eventos futuros. Desta 
forma, você pode definir estratégias personalizadas de 
recuperação para cada devedor, estudando seu perfil, sua 
capacidade de pagamento, montante de sua dívida e o 
melhor tempo do dia para tentar um contato efetivo.

Outra característica da inteligência artificial que permite a 
análise automática e dinâmica de informações é a análise da 
voz em tempo real que pode, entre muitas outras coisas, 
detectar sentimentos. Mudanças súbitas no tom de voz do 
devedor ou agitação podem significar um possível abandono 
da conversa e, por conseguinte, a quebra de negociação da 
dívida. Esses assistentes vocais facilitam a detecção deste 
tipo de comportamento e podem alertar os agentes ou os 
supervisores do contact center de cobranças para tomar 
ações corretivas e fornecer uma experiência satisfatória.

A automação da coleta de dados no gerenciamento de 
cobranças conduzido pela inteligência artificial, permite não 
só maximizar a recuperação da dívida, mas também 
melhorar a experiência do devedor de forma inteligente. 
Acelerando a tomada de decisões com base em um 
conhecimento profundo sobre o devedor.
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Humaniza o autosserviço no 
gerenciamento de cobranças 
com segurança e confiança

As chamadas de voz para entrar em contato com os 
devedores nem sempre são eficazes. Logo, oferecer uma 
opção de autosserviço é uma solução viável. No entanto, 
muitas plataformas que permitem este tipo de serviço no 
processo de negociação não transmitem confiança e 
segurança para o devedor por conta da sua ineficiência, 
com extrema robotização e a pouca capacidade de oferecer 
uma experiência semelhante à de um representante real. Os 
devedores necessitam de ferramentas de confiança para 
poder delegar uma tarefa tão delicada como a de resolver 
sua dívida com uma máquina, sem necessitar uma 
intervenção humana.

Os chatbots são soluções de autosserviço equipados com 
inteligência artificial que permitem que os devedores 
gerenciem suas necessidades. Desta forma, eles não se 
sentem pressionados, como pode acontecer em uma 
chamada de voz, uma vez que pode resolver sua dívida em 
seus próprios termos e sem se sentir julgado, como poderia 
acontecer com um representante humano.

Os chatbots mais avançados, impulsados por potentes 
motores de linguagem natural (NLU) identificam intenções e 
não apenas palavras-chave, permitindo aprender 
constantemente e oferecer interações de conversa 100% 
naturais, humanizando o gerenciamento das cobranças. 

Integrando os chatbots com tecnologia de autenticação 
biométrica, dota eles de um mecanismo muito mais 
amigável e seguro para validar informações pessoais e 
confidenciais e cancelar a dívida, através de plataformas de 
pagamento de terceiros. Isso pode ser feito através de 
biometria de voz, impressão digital e facial, que também 
elimina a necessidade de lembrar e digitar senhas.  

A recuperação da dívida através de autosserviço deve de 
ser o mais natural e humano possível, para simular um 
agente negociador real. Enfim, para que o devedor ganhe 
confiança e se sinta seguro durante toda a interação e tenha 
uma excelente experiência de cliente para recuperar a sua 
dívida e/ou crédito de forma efetiva.
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Melhoria dos níveis de 
serviço no atendimento 
aos devedores

Para garantir uma experiência ideal para o devedor, são 
necessários altos padrões de qualidade no serviço oferecido. 
A incapacidade de ouvir e avaliar 100% das interações 
afetam a qualidade da cobrança. Os contact centers de 
recuperação de crédito necessitam ferramentas tecnológicas 
de gerenciamento de qualidade para avaliar o trabalho e o 
desempenho de seus agentes de forma automática e não 
intrusiva.

Da mesma maneira que a inteligência artificial permite 
identificar padrões de comportamento dos devedores, para 
gerar estratégias específicas e recuperar dívidas, também 
facilita um gerenciamento semelhante com os agentes. 
Torna-se possível com algoritmos que analisam em tempo 
real cada uma das interações gerenciadas por eles, e que 
foram armazenadas nos bancos de dados do contact center 
de cobranças. 

A inteligência artificial reconhece e avalia a boa ou má 
atividade dos agentes, identificando tendências em seus 
comportamentos. Com esta informação, a empresa de 

cobranças pode iniciar programas de treinamento para evitar 
um mau gerenciamento nas interações com os devedores e 
replicar as boas práticas.

Pode-se até mesmo utilizar soluções de análise de voz em 
tempo real para definir palavras-chaves e garantir que os 
agentes são fiéis ao script de atendimento, evitando que eles 
não cumpram com as normas da lei e que dita a forma como 
eles devem interagir com os devedores.

O uso da inteligência artificial para ouvir e avaliar 100% das 
interações que ocorrem entre agente e devedor, permite 
treinar os agentes dos centros de contato de cobranças para 
prestar serviços com elevados padrões de qualidade. 
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Reinventar modelos 
preditivos de 
contato

Os centros de contatos de cobranças devem tomar decisões 
constantemente, especialmente sobre quais os devedores 
que deve ser contatado e sobre como isso deve ser feito. No 
entanto, dedicar tempo e esforço para selecionar, analisar e 
discar manualmente os contatos dos bancos de dados, 
resulta em poucos contatos diários. É importante 
implementar tecnologias que facilitam o contato inteligente 
com os devedores que estão prontos para iniciar uma 
conversa e aumentar as chances de recuperação da dívida.

A Inteligência artificial permite que o agente não perca tempo 
analisando seu banco de dados para identificar devedores a 
contatar. Pelo contrário, este tipo de tecnologia analisa dados 
de diferentes canais de comunicação, contrasta com o CRM 
e prediz quem deve ser contatado e a melhor maneira de 
começar uma conversa com eles.

Além disso, quando se combina inteligência artificial com um 
poderoso discador preditivo e ferramentas de 
reconhecimento e transcrição de voz para texto, se consegue 
um maior número de devedores contatados eficazmente. O 

discador preditivo não só consegue discar mais contatos, 
mas também fazê-lo com aqueles que estão realmente 
prontos para falar e negociar sua dívida. Evitando assim 
atendedores automáticos como secretária eletrônica e tons 
ocupados.

Contatar com os devedores de forma inteligente e automática 
usando inteligência artificial aumenta a eficiência. Além 
disso, aumenta as chances de recuperar a dívida ao 
conectar-se com a pessoa no momento indicado e oferecer 
uma experiência de cliente satisfatória.
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Acerca de Enghouse Interactive

Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) oferece a tecnologia e a experiência para maximizar o valor de cada 
interação com o cliente. A companhia desenvolve um amplo portfólio de soluções de gestão de interações com clientes. As 
principais tecnologias incluem contact center, console de atendimento, discador automático preditivo para chamadas ativas, 
gestão de conhecimento, IVR e soluções de gravação de chamadas compatíveis com qualquer ambiente de telefonia através dos 
modelos de aquisição, locação como serviços ou em nuvem. Enghouse Interactive possui milhares de clientes em todo o mundo, 
suportados por uma rede de parceiros estratégicos e mais de 800 profissionais dedicadas às operações internacionais da 
companhia.

Enghouse Interactive é uma unidade de negócio da Enghouse Systems Limited, uma companhia de software y serviços cotada 
na bolsa de valores de Toronto (TSX) sob o símbolo “ENGH”. Fundada em 1984, Enghouse Systems é uma companhia 
consistentemente rentável, que tem crescido tanto de maneira orgânica como através das aquisições de especialistas incluindo 
AndTek, Arc, CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix, Presence Technology, Survox, Reitek, Safeharbor, Survox, Syntellect, Telrex, 
Trio, Voxtron and Zeacom. Maiores informações em www.enghouseinteractive.es
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