Uma central de contato mais inteligente
para a experiência do funcionário
e do cliente

O que
está incluído
Durante anos, o atendimento ao cliente priorizou a contençãode custo
e o desvio de contato. Atualmente, o aumento nas expectativas do
cliente exige uma central de contato mais responsiva e estratégica,
que também possa promover a diferenciação da marca e a fidelidade
do cliente.
O crescimento dos canais de autoatendimento, como comunidades e
robôs de bate-papo, está solucionando problemas rotineiros do cliente
e, subsequentemente, impactando os skills e tecnologias necessárias
para que os agentes de serviço resolvam casos mais complexos do
cliente, seja no escritório ou, cada vez mais, em campo.
A IA está aqui para ajudar as centrais de contato a escalar o suporte, a
entregar serviço personalizado e a capacitar os agentes para que
realizem mais, com mais facilidade e rapidez do que nunca.

IA para qualquer
tipo de negócio

IA para
os negócios
Nós estamos vivendo na era do negócio digital, onde clientes
demandam experiências personalizadas e esperam que as
empresas entreguem o serviço prontamente. A IA está aqui e
oferecerá novas maneiras poderosas para o cliente engajar seus
clientes por meio de sua central de contato.

Neste ano,
os investimento s
em IA aumentaram
31%

A central de contato precisa variar de acordo com o setor,
a complexidade e o volume de casos. Antes de saber quais
soluções e tecnologia de IA implementar, é importante primeiro
auditar sua central de contato com uma perspectiva holística.
Entender onde o seu negócio está posicionado nessa matriz
(abaixo) ajudará a priorizar diferentes iniciativas à medida
que você adota uma central de contato mais inteligente.

Baixo volume de alta
complexidade

Alto volume de alta
complexidade

Volume
Baixo volume de baixa
complexidade

Alto volume de baixa
complexidade

Complexidade

Avalie se o seu negócio está preparado para a IA através do nosso Guia
eletrônico de Preparação para IA, bluewolf.com/ai-readiness-eguide
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Apresentando o contato
Curva de maturidade
da central
Um dos maiores desafios na inovação de uma central de contato é
mapear a extensão total da transformação. A curva de maturidade
apresentada abaixo é um exemplo do cronograma e dos estágios
para uma central de contato madura. O cronograma e a progressão
para cada empresa irão variar dependendo do tamanho, da
complexidade e das necessidades dos negócios.
Gerenciamento de ciclo de vida

Os estágios da curva de maturidade não têm uma progressão linear,
em vez disso, eles são um conjunto de componentes comuns
geralmente encontrados em cada estágio. Você pode achar que seu
negócio está mais alinhado a um estágio, embora já esteja usando
componentes de outros estágios. Use a curva de maturidade como
um guia para comparar o estado atual de sua central de contato e
identificar as próximas etapas possíveis.

• IA avançada/Cognitiva:

Einstein e Watson
• Canais de IoT
• Abordagem multinuvem

Gerenciamento de relacionamentos
• Omnichannel sincronizado

para telefonia + digital

• Estratégia de autoatendimento

Gerenciamento de experiências

Gerenciamento de contato único
• Cadeira giratória
• Diversos sistemas
• Sistemas existentes
• Diversas falhas de serviços

• Gerenciamento efetivo de caso
• Titularidades/Fluxos de trabalho
• Canais básicos
• Canais de serviço
• Gerenciamento de conhecimento básico
• Omni para casos/digital
• Relatórios efetivos

efetivo
• Análise de negócios/painéis
• Atendimento social ao cliente
• IA básica: Einstein e/ou
Watson
• Serviço em campo

Maturidade
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Nível 1
Gerenciamento de contato único

Nível 3
Gerenciamento de relacionamentos

As empresas estão nos estágios iniciais da construção de suas
centrais de contato. A maioria está usando sistemas existentes ou
desenvolvidos por elas mesmas para gerenciar suas equipes de
serviço e seus clientes. Os clientes são afunilados, principalmente,
por meio de um único canal de contato, levando a diversas falhas
de serviço no acesso, no prazo para resolução e na priorização do
gerenciamento de caso.

As centrais de contato no estágio de gerenciamento de
relacionamentos apenas gerenciam e constroem um
relacionamento com seus clientes. Elas estão focadas em
aprofundar o relacionamento com cada ponto de contato, qualquer
que ele seja. Os clientes estão efetivamente aptos para o
autoatendimento e se conectam com agentes por meio de
experiências digitais omnichannel. Análise de dados mais
detalhada, IA básica e recursos de serviço em campo estão
disponíveis para suportar agentes para uma experiência mais
conectada. A IA básica geralmente envolve um produto ou serviço
independente como um robô de bate papo e não uma plataforma
de IA integrada com uma estratégia.

Nível 2
Gerenciamento de experiências

Nível 4
Gerenciamento de ciclo de vida

As centrais de contato nesse estágio estão focadas na construção
de uma experiência positiva para seus clientes. O gerenciamento
de caso e os fluxos de trabalho foram implementados e os clientes
estão aptos a contatar o suporte por meio de um conjunto
de canais básicos e estão começando a considerar a inclusão
de recursos omnichannel. As empresas também podem ter algum
gerenciamento de conhecimento integrado em suas centrais
de contato, além de poderem ver alguns relatórios e insights
da atividade de sua central de contato e melhorar com base
na experiência de seus clientes.

As empresas nesse estágio têm uma central de contato totalmente
madura, que é capaz de suportar um cliente durante todo o seu
ciclo de vida com a empresa. Os recursos de IA são integrados
para extrair dados de dentro e fora da empresa para informar
insights e recomendações mais abrangentes para uso pelos
agentes. Uma abordagem multinuvem permite que a empresa
compartilhe dados facilmente entre equipes e identifique
oportunidades de vendas cruzadas, vendas de produtos
complementares e excedam as expectativas do cliente. As
empresas também podem ter explorado a IoT como um possível
canal para expandir para o próximo nível.
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Aquisição

Alinhando a experiência
do agente com os resultados
da central de contato
Primeiro, foque no que sua central de contato espera atingir.
A experiência do agente impacta diretamente os resultados
de negócios. Como você deve melhorar os recursos da central
de contato para aumentar a receita? Ao alinhar os objetivos
de sua central de contato com sua estratégia de negócios
desde o início, você consegue assegurar que seus casos de
uso de IA entreguem resultados de negócios mensuráveis.

Obtenha referências
do cliente por meio do
melhor atendimento ao
mesmo

Expansão

Retenção

Capacite os agentes
para venda cruzada e
venda de produtos
complementares
quando a oportunidade
surgir

Reduza a
rotatividade dos
clientes

Redução de custos
Aumente o desvio
de chamadas
com canais de autoatendimento
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A IA conecta
insight à ação
A IA impacta o que você entende sobre clientes, como você interage
com eles, como você responde às solicitações deles e como você
orienta funcionários sobre as próximas melhores ações.

Entendimento

A IA aprende as preferências e hábitos dos clientes em um nível individual, com
escala. A integração de dados externos, como perfis sociais e insights de
personalidade, confere poderes à sua organização e aos seus funcionários para
que personalizem todo e qualquer engajamento do cliente.

Interação

Os robôs de bate-papo desenvolvidos com IA, por exemplo, podem desviar
solicitações de entrada do cliente ou automatizar tarefas repetitivas, o que permite
mais tempo para a equipe de vendas e atendimento focarem nos clientes e resolver
problemas mais complexos.

Resposta

Como o atendimento
ao cliente da Autodesk
responde 99% mais rápido
A Autodesk se uniu à IBM para desenvolver o Autodesk Virtual Agent
(AVA). Treinado com os dados históricos de clientes da Autodesk de
logs de bate-papo, casos de uso e postagens do fórum, o AVA
responde às submissões da web e às consultas de bate-papo e escala
para um agente ativo conforme necessário. Os agentes de suporte ao
cliente têm mais tempo em seus dias para solucionar casos
excepcionais, com uma diminuição no tempo médio de resolução para
casos que envolvem IA de um dia e meio para somente 5 minutos.

Tempos de
resposta para o
cliente

99% mais

80%
de casos
desviados

rápidos

A IA pode auxiliar na descoberta profunda do conhecimento, ajudando funcionários
de atendimento ao cliente a responder perguntas de maneira precisa e mais rápida. A
IA também pode monitorar dados internos para identificar e extrair padrões ou
tendências, para que os funcionários passem menos tempo minerando dados e
tenham mais tempo engajando e atendendo os seus clientes.

Orientação

A IA pode aprender com seus dados e instruir as próximas melhores ações por meio
de modelos preditivos e de aprendizado de máquina. A IA também pode ser usada
para treinar os agentes a descobrir insights sobre como os clientes gostam de se
relacionar com o suporte, para rotear casos com base na variação do tráfego e para
os objetivos de desenvolvimento de skill do funcionário.
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A parceria da IA para os
negócios: Watson +
Einstein

O objetivo de uma central de
contato é criar conexões valiosas
com clientes e atender
continuamente suas demandas
variáveis. A IA permite suportar
seus clientes onde quer que eles
estejam, identificar lacunas no
conhecimento e encaminhar
automaticamente casos para o
próximo agente disponível.
IBM Watson e Salesforce Einstein
são tecnologias de IA
complementares que revelam
insights de dados dentro e fora
do Salesforce.

O Watson conhece o seu
negócio
O Watson usa recursos avançados de
IA com aprendizado de máquina
integrado para entender, analisar e
contextualizar documentos, arquivos,
casos e muito mais em diversas fontes
externas ao Salesforce.
O Watson entende:
• Políticas exclusivas da empresa
• Como extrair insights de casos
de clientes anteriores
• A aplicação de informações
específicas do setor
• Como conectar dados em
ambientes com diversas
organizações
• Informações em diversos idiomas
• Tom e sentimento matizados de
clientes e suas revisões
• Como extrair insights relevantes
de milhares de artigos de notícias

O Einstein conhece
o seu cliente.
O Einstein ajuda a descobrir
insights e padrões em seus dados,
a prever resultados de negócios, a
obter recomendações no
contexto, e automatização de
tarefas.
O Einstein entende:
• O melhor produto para venda, venda
cruzada e venda de produtos
complementares
• Predições de caso de serviço
• O quão bom será o desempenho de um
e-mail de marketing
• O valor do ciclo de vida de cada cliente
• Quais clientes têm mais probabilidade
de migrar para a concorrência
• Quais oportunidades têm mais
probabilidade de conversão
• O sentimento e a intenção no texto
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Priorização de casos
O Watson prioriza casos com base no tópico e no
sentimento para que os agentes saibam quais precisam ser
atendidos primeiro.

Einstein Discovery
Impulsione a produtividade e descubra padrões relevantes em
todos os seus dados, estejam eles no Salesforce ou
externamente.

Assistência à pergunta
O Watson fornece respostas mais rápidas às perguntas dos
clientes.

Einstein Bots
Construa, treine e implemente facilmente robôs customizados
em canais digitais que estão conectados a dados do CRM.

Robôs de bate-papo e suporte omnichannel
Autoatendimento e diversos pontos de contato por meio de
robôs de bate-papo, bate-papo em tempo real, canais
sociais e muito mais, para oferecer suporte em qualquer
lugar, a qualquer momento.

Einstein Case Management
Roteie e escale casos automaticamente.

Roteamento cognitivo e designação
O Watson classifica por problema e nível de dificuldade. Os
casos são roteados automaticamente para o funcionário
apropriado e disponível.
Procura de suporte com o Watson
O Watson Discovery permite que os agentes primeiro
procurem solucionar um problema antes até mesmo de
abrirem um caso.

Einstein Next Best Action
Defina recomendações. Crie estratégias de ação, integre
modelos preditivos, etc.
Einstein Mobile Service
Otimize o planejamento do serviço em campo com app móvel
avançado.

* Apenas exemplos,
não uma lista abrangente
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Como a IBM resolve casos
do cliente 35% mais rápido
com o IBM Watson
A IBM e a Salesforce têm uma parceria estratégica comprometida com a
entrega de uma IA que promete tomadas de decisões mais rápidas e
inteligentes. Os recursos combinados de IA do IBM Watson e do Salesforce
Einstein fornecem inteligência incomparável para ajudar equipes de serviço
a se conectarem com seus clientes de uma maneira nova e inestimável.
O compromisso da IBM com o ecossistema da Salesforce ajuda centrais de
contato de qualquer tamanho e setor a criar experiências inesquecíveis para
os clientes e indispensáveis para o trabalho dos agentes.

A IBM está usando a Salesforce Service Cloud com o IBM Watson Services
para escalar o atendimento ao cliente personalizado para 170 países e 22.000
agentes com uma visão única do cliente. O Watson descobre
instantaneamente respostas a perguntas complexas para que os agentes
ativos resolvam os problemas do cliente mais rápido do que nunca e, também,
auxilia no roteamento e na priorização de casos.

30%

dos casos
desviados
com o Watson
Chatbot

Mais
de 3,5
milhões
de casos

45

minutos
diários
economizados

assistidos
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Field Service
Lightning
O serviço em campo depende do gerenciamento de tempo e da alocação
eficiente de recursos. Ao conectar técnicos de campo, agentes e despachantes
remotos no FSL, as organizações de serviço têm visibilidade em tempo real com
relação a como e onde os técnicos de serviço estão designados, podem acessar
o contexto completo de um caso e se conectar a todos os dados necessários
para resolver rapidamente os problemas de atendimento com uma visão de 360º
do cliente.
Transformando o serviço em campo desde a obtenção do petróleo até a bomba
Uma das maiores empresas multinacionais de óleo e gás do mundo usa o Salesforce
como sua plataforma de operações globais para conectar a cadeia de serviços,
desde a obtenção de petróleo pré-fluxo e refinamento de petróleo intermediário,
até a distribuição de petróleo pós-produção. Os operadores e engenheiros usam o
Field Service Lightning no app móvel Salesforce1 para rastrear e gerenciar dados,
além de conduzir reparos em estações no mundo inteiro.

6.000
técnicos

80

campos
remotos de
óleo e gás

2x

1x
Empresas que usam o FSL
têm 2x mais chance de
dizer que elas fornecem
uma experiência coerente
em Marketing, Vendas e
Serviço do que aquelas que
não usam o FSL

87

países
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32%

Community
Cloud

Mais de 32%
dos usuários do Service Cloud com o Community
Cloud têm 32% a mais de probabilidade em dizer
que eles realizam um excelente trabalho com uma
resolução de caso rápida e efetiva

O Community Cloud permite que empresas forneçam serviço mais personalizado
aos seus clientes. Ao capacitar aos clientes para resolver os seus próprios
problemas rotineiros por meio do autoatendimento, as empresas estão
experienciando uma resolução de caso mais rápida, volume de casos reduzido e
maior satisfação do cliente.
Como o Community Cloud conduz o autoatendimento e aumenta o engajamento
do usuário
Uma grande entidade de previdência privada estava buscando uma maneira de
melhorar a experiência do usuário e a produtividade dos associados e parceiros
externos com uma única plataforma corporativa. Eles escolheram o Salesforce
como a plataforma de engajamento entre sua distribuição, central de
atendimento, marketing e empresas parceiras para fornecer às equipes dados
detalhados, fluxo de trabalho em tempo real e visibilidade para todas as
interações do cliente. O lançamento de quatro nuvens do Salesforce criou uma
única plataforma de engajamento para equipes internas e parceiros de
distribuição externos. As equipes internas se beneficiam de processos
simplificados e maior visibilidade para novos negócios e todas as interações do
cliente. A implementação de Comunidades de Parceiros fornece um novo canal
de serviço, diminui a pressão sobre os agentes da central de atendimento e
estabelece a base para a expansão do autoatendimento e do engajamento
digital personalizado.
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Salesforce is a tool that

Sua IA para Parceiro de Negócio
A Bluewolf, uma empresa IBM, é a agência de consultoria
global comprometida em ajudar nossos clientes a liderar o
futuro dos negócios com o Salesforce. Suportada pelo poder e
pela escala de uma das empresas de tecnologia mais
confiáveis do mundo, nós permitimos que organizações de
qualquer porte e setor usem Inteligência Aumentada (IA) como
uma vantagem competitiva e entreguem momentos
excepcionais ao cliente e ao funcionário agora mesmo.
bluewolf.com/contactcenter

Mais
de 18

anos de inovação

Mais
de 10 mil

histórias de sucesso

9 – 10

Classificação
de satisfação
do cliente

Mais
de 40

estúdios globais

