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Colaboração cognitiva
É o fator X da colaboração de última geração.
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Estamos à beira de uma grande transformação na produtividade 
do local de trabalho. Um volume crescente de fluxos de trabalho e 
modelos de negócios ágeis, combinados com uma explosão em 
tecnologias conectadas (pense em nuvem, APIs abertas e traga sua 
própria aplicação), estão possibilitando um novo nível de experiência 
conectada. Ela está preparada para superar obstáculos antigos 
significativos, removendo pontos de atrito e quebrando silos para 
aproveitar ao máximo o potencial individual e coletivo das pessoas no 
empreendimento moderno.

Essa transformação possibilitará que pessoas e tecnologia se 
misturem de maneira inteligente e integrada, eliminando tarefas 
comuns, abrindo o caminho para a criatividade ininterrupta e 
permitindo a clareza da comunicação, ao mesmo tempo em que 
melhora o relacionamento entre colegas, parceiros e clientes.

As ferramentas, a largura de banda, o big data, o poder de 
processamento e a energia estão todos lá, prontos para se fundirem 
com a inteligência e a ambição humanas. Até agora, as ferramentas 
de negócios coexistiram separadamente das pessoas que as usam. 
Um aplicativo de e-mail, de CRM ou de processamento de texto faz 
o que foi projetado para fazer, mas permanece estático, separado 
e desconectado do processo colaborativo. Atualmente, essas 
ferramentas e as ações que elas executam podem se misturar mais 
às prioridades e aos fluxos de trabalho para ajudar as pessoas a se 
envolverem e se conectarem melhor. Elas podem se tornar parte de 
um ecossistema funcional. A grande notícia é que elas já existem. São 
chamadas de colaboração cognitiva.

A era da colaboração 
cognitiva é agora.
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Inteligência Contexto Colaboração 
cognitiva

• Dados 
Sensores, bots, CRM, 
Internet das Coisas, perfis 
de pessoas, calendário, 
agendamento, reuniões, 
dados sociais, dados 
públicos 

• Análise 
Identifique padrões e 
clusters relacionais para 
dados individuais, de 
equipe, de empresa e de 
clientes para oferecer 
suporte à personalização 

• As informações 
corretas à pessoa 
certa, no momento 
certo e no local certo 

• Integrada em um fluxo 
de trabalho habilitado 
para colaboração 
para experiências 
conectadas, 
relevantes e humanas 

Contexto e inteligência  
entremeadas em todas as 
experiências de colaboração

• Promove relações humanas

• Melhora as interações com seus clientes

• Desenvolve equipes de alto desempenho em todas 
as fronteiras para tomarem decisões mais inteligentes 
e rápidas

Apresentação da colaboração cognitiva
Uma abordagem multidimensional projetada para a empresa
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A colaboração cognitiva garante que 
contexto e inteligência sejam integrados 
em todas as experiências de colaboração 
para promover relacionamentos 
humanos, aprimorar as interações 
com clientes e criar equipes de alto 
desempenho além das fronteiras, que 
possam tomar decisões mais inteligentes 
e mais rápidas e proporcionar melhor 
atendimento aos clientes. 
Ela envolve recursos como insights de pessoas com informações 
detalhadas de perfil em reuniões, assistentes virtuais inteligentes, 
reconhecimento facial, processamento de linguagem natural e interfaces 
conversacionais, detecção e supressão de ruído, assistência contextual em 
tempo real e rótulos de nomes, bots conversacionais, compartilhamento 
dinâmico de documentos e roteamento baseado em análise.
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Eliminar obstáculos no local de trabalho
O trabalho árduo diário ainda prejudica a produtividade e o engajamento. 
Exemplificando: 

• Insights de pessoas e relacionamentos 
Supere os desafios conectando participantes da reunião a informações 
relevantes. Sem insights sobre os participantes da reunião, as equipes lutam 
para criar engajamento desde o início, e os participantes geralmente se 
distraem ao buscar essas informações de outras fontes, criando discussões 
menos focadas e menos produtivas.

• Reuniões 
Ações frustrantes, como pesquisar códigos de login de reunião ou não 
encontrar e compartilhar a versão correta de um documento, não são apenas 
uma perda de tempo; elas reduzem a sinergia e interrompem uma ação.

• Processos 
E-mails, mensagens e a capacidade de manter contato com as pessoas minuto 
a minuto, onde quer que estejam, devem representar degraus para conquistas 
maiores. Em vez disso, eles privam as pessoas de contexto e oportunidade, se 
transformando em sobrecarga e aumento de arquivos.

• Experiência do cliente 
As interações desconectadas, insatisfatórias e reativas com o cliente causadas 
pela incapacidade de acessar informações contextuais relevantes acabam 
rapidamente com a fidelidade do cliente.

Velocidade, clareza e acessibilidade são a moeda da inovação. Para que isso 
aconteça, os profissionais precisam de uma nova geração de inteligência 
computacional ao seu lado. Nossas ferramentas agora devem se tornar parte de nós.

Aproveitar a eficiência do engajamento humano
Em qualquer relação de trabalho, a equipe é primordial. É onde a criatividade, a 
colaboração e as soluções se reúnem dentro de um grupo para ultrapassar a soma 
de suas partes. Qualquer oportunidade de quebrar silos processuais e criar níveis 
mais profundos de engajamento humano dentro das equipes e com os clientes deve 
ser incentivada, porque em uma era de sobrecarga de informação e expectativa de 
velocidade é a qualidade dessa experiência que se destacará para gerar resultados 
positivos. A colaboração cognitiva baseia-se na tecnologia, mas os principais 
benefícios são simplificar experiências, aprimorar o engajamento humano e os 
resultados de negócios.
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O papel da inteligência de relacionamento  
e insights de pessoas
A parte mais valiosa da colaboração é a conexão humana mais profunda. 
A inteligência de relacionamento formará a base da colaboração bem-
sucedida, melhorando os relacionamentos entre as equipes e criando 
sinergia fundamentada na confiança e na profundidade.

Para que essas conexões mais ricas ocorram, precisamos de acesso 
instantâneo a informações sobre as pessoas com as quais nos 
encontramos; e precisamos delas na ponta dos dedos. Se o tempo não 
fosse um problema, seria suficiente ler dezenas de páginas do Google. 
Da mesma forma, analisar o perfil de uma pessoa no LinkedIn pode ser 
uma opção, mas isso depende de atualizações manuais do perfil. As 
introduções de mesa redonda em reuniões têm sido usadas há décadas, 
mas são demoradas e muitas vezes inadequadas.

A solução ideal forneceria insights contextuais sobre cada indivíduo 
diretamente no próprio aplicativo de reunião. Mesmo que esse indivíduo 
compartilhe um nome com centenas de outras pessoas, o aplicativo 
poderá identificar a pessoa correta na reunião. Esses insights precisam 
ser atualizados de forma inteligente em tempo real e incluir detalhes como 
o título do cargo, a localização e as estruturas de relatórios, bem como o 
histórico de trabalho, publicações ou blogs escritos; tudo o que estiver 
disponível publicamente.

Essas percepções precisam ser oportunas, pertinentes e úteis para 
enriquecer o relacionamento. Insights que se tornam visíveis na tela ou 
em seu dispositivo, que agilizam a reunião, melhoram a experiência e 
aprofundam as conexões humanas mais vitais.
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A solução: colaboração cognitiva
A colaboração cognitiva facilita a execução de tarefas no contexto, explorando 
fontes de dados em toda a empresa e no ecossistema e apresentando as 
informações necessárias em um local simples e intuitivo. É o contexto e a 
inteligência incorporados a um único sistema. Isso ajuda as empresas a garantir que: 

• As atividades entre pessoas e tecnologia ocorram de maneira fácil, humana e 
perspicaz.

• As experiências do fluxo de trabalho tornem as tarefas de colaboração fáceis 
e intuitivas.

• As experiências do cliente sejam personalizadas, proativas e responsivas.

Isso significa entregar recursos que permitem que as pessoas comecem a trabalhar 
imediatamente. Desde a criação de insights de pessoas para permitir relações 
de trabalho perspicazes e profundas com colegas e clientes até a facilidade 
de reuniões sem problemas, o foco e a atenção ficam onde deveriam estar: na 
comunicação e colaboração, não na luta com as ferramentas e os dispositivos.

A colaboração cognitiva reúne tudo sob um DNA compartilhado (insights, 
especialização, automação e análise de pessoas), usando tecnologias baseadas 
em nuvem, mas não apenas em nuvem, permitindo que as empresas cresçam de 
acordo com as estratégias de gerenciamento de dados e nuvem atuais.
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Fundamentos da 
colaboração cognitiva 
A colaboração cognitiva acontece quando o contexto e a 
inteligência são integrados em todas as experiências de 
colaboração e interações com o cliente.

O que isso quer dizer?  
Envolve uma coleção de tecnologias de inteligência artificial 
(IA) e aprendizagem de máquina (ML) trabalhando em 
conjunto para garantir que nada esteja entre as pessoas 
e a produtividade. Ela envolve recursos como insights de 
pessoas com informações detalhadas de perfil, assistentes 
virtuais inteligentes, reconhecimento facial, processamento 
de linguagem natural e interfaces conversacionais, detecção 
e supressão de ruído, assistência contextual em tempo real 
e rótulos de nomes, bots conversacionais, compartilhamento 
dinâmico de documentos e roteamento baseado em análise. 

Por que isso é importante?  
Esses recursos colocam a verdadeira cognição na 
experiência do usuário. Introduzem inteligência, insight 
e contexto no processo colaborativo para mover fluxos 
de trabalho e interações até seu potencial máximo. Eles 
oferecem aos funcionários e às equipes informações úteis 
para acelerar a conexão e o envolvimento em reuniões, seu 
próprio assistente virtual inteligente para descarregar tarefas 
comuns e inteligência contextual para oferecer melhor 
atendimento ao cliente.

Desenvolvimento do poder de uma plataforma de 
colaboração integrada

A colaboração cognitiva remove ou cuida de obstáculos que impedem uma ação,  
tais como: 

• Pequenos fatores individuais 
Procurar um código de login de webconferência ou navegar em infinitas revisões 
de um documento

• Fatores maiores 
Não ter insights de pessoas e conhecimento da função, antecedentes ou talentos 
de um participante, e não saber exatamente quem está na sala de reunião

• Fatores ainda maiores 
Agentes que não demonstram um conhecimento profundo e completo sobre cada 
cliente com base em interações anteriores

Interações inteligentes
e engajamento humano

Fluxos de 
trabalho inteligentes 

Ambientes 
de trabalho inteligentes

Detecção facial
e contagem de 

pessoas

Emparelhamento 
de proximidade

Enquadramento 
inteligente e 

rastreamento do orador
Detecção de ruído 

e supressão

Análises de 
presença 

física

Gravação e
diagnóstico

Agentes
inteligentes Bots

Engajamento de 
funcionários e 

equipes de 
próxima geração

Experiências 
de cliente

de próxima 
geração
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Criar experiências de 
colaboração habilitadas de 
maneira cognitiva para melhor 
engajamento da equipe
A colaboração cognitiva é como uma forma de alquimia que emparelha fluxos 
de trabalho inteligentes e ambientes de trabalhos para criar uma plataforma 
muito maior (e necessária) para uma melhor interação e engajamento humano. 
As experiências de colaboração habilitadas de maneira cognitiva garantem que os 
membros da equipe possam se conectar facilmente e, em seguida, ver, ouvir, 
conhecer e se relacionar uns com os outros. A tecnologia se torna uma ponte, em vez 
de um conjunto de ilhas, e cria mais oportunidades para um melhor engajamento de 
funcionários e equipes, onde quer que o trabalho aconteça.

Colaboração cognitiva: 

• Fornece insights de pessoas, com perfis de negócios detalhados sobre 
indivíduos em equipes e dentro de reuniões. Recursos imediatos de 
conscientização ajudam todos os participantes em uma reunião ou conversa ao 
fornecer rostos, nomes e fatos, excluindo barulhos e distrações.

• Melhora a experiência de trabalho, expondo a quantidade certa de contexto no 
momento certo, para a equipe certa.

• Habilita espaços de reuniões inteligentes, simplificando a interação tecnológica 
com interfaces e opções de conversação para visualizar, compartilhar e 
criar facilmente o conteúdo enquanto conecta equipes face a face com 
visualizações inteligentes e automatizadas, de modo que todos sejam vistos e 
ouvidos com facilidade.

• Garante que não haja lacunas ou atrasos no processo de comunicação e 
colaboração. Os agendamentos de reuniões são praticamente coordenados, 
e os artefatos de reunião são distribuídos eficientemente para a equipe certa, 
liberando as pessoas para serem ainda mais produtivas.

• Garante que as pessoas possam aproveitar ao máximo a inteligência e a 
velocidade de suas redes e o poder de computação para apoiar e auxiliar a 
criatividade humana a todo momento. Suas ferramentas já não ficam na parte 
externa do círculo. Elas se tornam uma parte íntima de sua vida de trabalho, a 
cada momento.

• Torna a experiência do trabalho mais prazerosa e com aproveitamento de tempo 
eficiente. Em vez de as pessoas saírem de uma reunião on-line insatisfeitas 
porque não conseguem encontrar o que precisam para responder à pergunta do 
cliente em tempo real ou simplesmente estão sobrecarregadas de reuniões, ela 
cria um fluxo de trabalho que leva a experiência para o primeiro plano e usa-o de 
uma maneira oportuna e envolvente. 
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Utilizar as ferramentas de colaboração cognitiva

• Insights de pessoas com perfis de negócios 
sobre a função de um indivíduo, informações 
básicas e relevantes da empresa para facilitar níveis 
mais profundos de engajamento e contexto para as 
equipes e durante as reuniões

• Assistentes virtuais que usam a IA conversacional 
para permitir que as pessoas iniciem, ingressem e 
controlem as reuniões

• Enquadramento inteligente para 
webconferências em vídeo que reconhecem 
quem está falando e leva-o a um primeiro plano 
visual adequado, para que todos tenham um lugar 
na primeira fila

• Reconhecimento facial que identifica com 
precisão as pessoas e as combina com nome e 
detalhes de contextos profissionais relevantes

• Confirmação de quem está na sala de reuniões 
e quem está engajado ou não na conversa

• Supressão de ruídos sensíveis ao contexto,  
incluindo digitação de teclado, latidos de cães, 
sirenes e manuseio de papel

• Inteligência de proximidade que reconhece 
a presença das pessoas e simplifica as 
interações entre salas de reuniões, incluindo 
fácil compartilhamento de conteúdo e opções 
para visualizar o conteúdo em dispositivos de 
computação pessoal

• Análise de reuniões em tempo real, como 
a contagem de participantes da reunião e 
o fornecimento de análises para uso mais 
eficiente e planejamento de recursos

• Criptografia completa e privacidade de dados

• Agentes inteligentes e bots para aumentar o 
suporte e a interação de forma personalizada e 
contextual

A colaboração cognitiva garante que cada ato de comunicação, colaboração 
e reunião no local de trabalho da próxima geração seja transparente e sem 
esforço. Isso inclui: 

Juntas, essas são ferramentas automatizadas 
e inteligentes que agregam novo valor, 
proporcionando uma experiência intuitiva e 
conectada.
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Criar experiências do cliente 
habilitadas de maneira cognitiva
 
É vital que as mesmas inovações que impulsionam a colaboração no local de trabalho 
sejam aplicadas a relacionamentos duramente conquistados com os clientes. A central de 
contatos está passando de um serviço reativo para experiências de clientes contextuais, 
sugestivas e preditivas, portanto, afastando-se de jornadas fragmentadas e indo em 
direção às mais coesas. 

Estudos mostram que, até 2020, a experiência do cliente vai superar o preço e o produto 
como o principal fator de influência nas decisões de compra,1 e que as experiências 
insatisfatórias de clientes eliminarão 30% dos projetos de negócios digitais.2

1. “Customers 2020: Future of B2 Customer Experiences,” Walker.

2. Gartner: www.gartner.com/smarterwithgartner/is-your-organization-customer-centric/

As centrais de contato devem utilizar as fontes de dados que melhoram as interações 
do cliente. Uma visão completa da jornada dos clientes permite uma melhor análise 
cruzada de padrões e correlações entre o cliente e o agente. Isso melhora o valor 
do ciclo de vida, ajuda a vender produtos, oferece um melhor serviço e aumenta a 
fidelidade.

Interações ineficientes, reativas e impessoais devem ser substituídas por conversas 
engajadoras que provem aos clientes que a empresa o conhece e o compreende.

60%
40% integram manualmente os 

dados usando o software de 
planilha.  
Fonte: The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer 
Satisfaction Study, Aberdeen, junho de 2018.

Isto significa que os consumidores têm mais poder e mais insights do que nunca e 
estão somando isso nas decisões de compra. Há mais necessidade do que nunca 
para que as centrais de contato utilizem o poder da IA e da análise baseada na 
nuvem e ofereçam experiências mais cognitivas, pessoais e proativas aos clientes.

das centrais de contato usam 
sete ou mais sistemaspara 
interagir com os clientes. 
Fonte: The Intelligent Contact Center: Get Smarter to Drive Customer 
Satisfaction Study, Aberdeen, junho de 2018.

http://www.gartner.com/smarterwithgartner/is-your-organization-customer-centric/
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• Usar análises baseadas em nuvem para ajudar a obter 
insights essenciais de todas as fontes de negócios e 
fluxos de trabalho, com o objetivo de fornecer uma 
imagem completa da jornada do cliente.

• Combinar chamadas para o agente com o talento que 
melhor se adapte à solicitação.

• Capacitar os agentes com o conhecimento e o contexto 
necessários para oferecer um serviço excepcional ao 
cliente.

• Integrar o histórico de relacionamento de um cliente 
em uma interação proativa e produtiva do agente com o 
cliente.

• Aproveitar a inteligência artificial para proporcionar 
experiências aprimoradas de autoatendimento aos clientes.

• Aplicar a inteligência orientada por dados e aprender a 
impulsionar habilidades de tomada de decisão práticas 
e automatizadas durante toda a jornada do cliente.

• Compreender totalmente cada ponto de contato do 
cliente para proporcionar experiências excepcionais que 
aumentem a fidelidade e melhorem o valor da vida útil.

• Quando usar um bot para perguntar ou responder 
a perguntas padrão e quando encaminhar para um 
agente

• Como escolher palavras-chave na conversa para 
permanecer no tópico e atender o cliente melhor e 
com mais rapidez

• Quando mudar de um bate-papo para uma conversa 
de voz ou vídeo

• Como rotear a chamada para o agente certo usando 
poderosas ferramentas habilitadas para nuvem e IA

As empresas devem:

Os clientes atuais não merecem menos.

A IA pode ser implantada para oferecer uma 
grande experiência e usar os recursos de 
central de contatos de forma econômica e 
inteligente. Isto significa, por exemplo, saber:
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O que procurar na 
colaboração cognitiva

• Insights de pessoas e informações de perfil comercial para facilitar conexões mais profundas e 
fornecer as informações necessárias para melhorar as experiências da reunião e habilitar equipes de 
alto desempenho

• Interfaces de usuário simples e intuitivas que incorporam a IA, visando simplificar as interações sem 
reaprendizado ou instruções complexas

• Experiências que proporcionam aos funcionários e às equipes a flexibilidade de colaborar intuitivamente 
de qualquer lugar, com uma experiência compartilhada, em ambientes móveis, na área de trabalho e na 
sala de reuniões

• Plataformas abertas e flexíveis que permitem às empresas adotarem e integrarem serviços em nuvem 
e dados de várias fontes

• IA e análise que rastreiam e analisam os compromissos de seus clientes, de qualquer canal ou modalidade, 
mesmo durante o horário de expediente, para que as ações apropriadas possam ser tomadas

• Soluções que adotam APIs abertas e interoperabilidade para maximizar os investimentos e fluxos de 
trabalho atuais

• Segurança de nível empresarial concebida para manter uma política de segurança adequada e abordar 
preocupações regulamentares e de conformidade, proporcionando opções para a privacidade individual

• Conhecimento em tempo real de domínio de comunicação para permitir que as pessoas se 
beneficiem de tecnologia escalável e comprovada que pode facilmente ampliar as experiências de 
colaboração cognitiva em todos os modos de colaboração (voz, vídeo, bate-papo, e-mail) em escala, 
à medida que a sua empresa cresce

Ao definir uma jornada em direção à integração da colaboração cognitiva, é vital identificar e 
adotar os seguintes resultados:
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Analise em detalhes.
Para obter mais detalhes sobre as tecnologias 
e benefícios da colaboração cognitiva, acesse 
https://www.cisco.com.br/cognitive

https://www.cisco.com.br/cognitive



