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A experiência do cliente está se tornando estratégica na forma 
como as empresas competem e diferenciam suas marcas. Ao mesmo 
tempo, os clientes querem alcançar uma ampla variedade de formas 
(voz, e-mail, texto, bate-papo e mídia social), o que desafia a central 
de contatos a gerenciar todos esses canais e rotear os clientes para os 
recursos certos.

Esses canais geralmente chegam à central de contato como silos, 
deixando os agentes frustrados por terem que lidar com várias 
aplicações diferentes e os clientes insatisfeitos por experiências 
fragmentadas e impessoais. 

O que acontece quando você usa a tecnologia líder para construir 
uma central de contatos cognitiva? Você obtém informações 
eficientes sobre seus clientes, experiências preditivas e proativas de 
clientes e integração perfeita com o restante da empresa.

Com os recursos e as soluções certas, a central de contatos pode se 
esforçar mais para aumentar os resultados comerciais positivos.

As empresas B2B estão 
se destacando em 
relação à experiência que 
oferecem aos clientes. 
Essa estratégia crescerá 
de forma importante, 
enquanto a diferenciação 
de produtos e preços 
se tornará menos 
importante.1Bridge

Capítulo 1: Criação de uma central de contatos cognitiva
Capítulo 2: Experiências do cliente impulsionadas por dados 
Capítulo 3: A necessidade de processos preditivos
Capítulo 4: Portfólio de colaboração integrado
Capítulo 5: Benefícios para todos

1. Clientes: o futuro da experiência do cliente B-to-B em 2020, Walker Research Report, 2013.

https://www.walkerinfo.com/Portals/0/Documents/Knowledge%20Center/Featured%20Reports/WALKER-Customers2020.pdf
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Transformam desafios em oportunidades. 

Quando se trata de melhorar a experiência do cliente, é importante 
encontrar soluções que atendem às maiores preocupações deles:

• Experiências fragmentadas e desconectadas
• Solução de problemas demorada
• Tempos de espera longos
• Agentes ineficientes que não têm conhecimento e experiência
•  Falta de opções de contato (por exemplo, bate-papo, telefone,
e-mail)

• Conversas impessoais

Criação de uma central de 
contatos cognitiva

17%

Os consumidores norte-
americanos dizem 
que estão dispostos a 
gastar 17% a mais para 
fazer negócios com 
empresas que oferecem 
um serviço excelente.2

59%

Nos Estados Unidos, 
mesmo que as pessoas 
amem sua empresa 
ou seu produto, 59% 
desistem após várias 
experiências ruins e 
17% após apenas uma 
experiência ruim.3

46%

46% de todos os 
consumidores 
abandonarão 
uma marca se os 
funcionários não 
souberem ajudar.3

2. Barômetro de atendimento ao cliente American Express 2017, American Express, 2017.
3. A experiência é tudo: veja como acertar, PwC, 2018.

https://about.americanexpress.com/press-release/wellactually-americans-say-customer-service-better-ever
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
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Embora você esteja abordando esses problemas, lembre-se de que 
seus agentes da central de contatos também têm o próprio conjunto 
de pontos problemáticos que os impedirão de realizar o trabalho da 
melhor maneira possível: 

•  Eles estão sobrecarregados com muitas informações.

•  Eles não conseguem encontrar as informações certas para
resolver um problema do cliente pela primeira vez.

•  Eles não sabem o suficiente sobre os clientes para atendê-los de
forma personalizada.

• Eles estão usando muitas aplicações e sistemas.

•  Eles se esforçam para obter respostas de especialistas em tempo
real.

•  Eles querem a satisfação do trabalho e o equilíbrio entre trabalho
e vida pessoal.
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O que é uma central de contatos cognitiva? 

Uma central de contatos cognitiva tem inteligência integrada em 
todas as partes da experiência do cliente e do agente. Na Cisco, 
usamos a tecnologia para transformar essas experiências no 
atendimento ao cliente.

Análises de dados de nuvem eficientes 
que ajudam você a obter mais 
informações sobre os clientes

Inteligência artificial (IA) que adiciona 
contexto, faz sugestões e cria 
experiências preditivas e proativas para 
os clientes 

 Colaboração integrada para que os 
agentes possam acessar especialistas 
de modo fácil e rápido para melhorar a 
resolução no primeiro contato 
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As centrais de contatos costumavam não ter dados suficientes. Agora 
temos muitos, o que significa que você pode obter grandes insights 
sobre as experiências dos clientes. Esse insight ajuda você a aprender 
sobre as jornadas dos clientes à medida que eles navegam por toda a 
empresa, além da central de contatos.

Ser capaz de reunir, consolidar e analisar todos esses dados 
maravilhosos ajuda você a aprimorar o que os clientes estão enfrentando. 
Ajuda você a entender o que eles gostam e o que não gostam. Ajuda 
você a identificar padrões de comportamento que permitem tornar a 
experiência ainda melhor e mais rentável.

A inteligência artificial, quando associada aos dados, oferece uma 
ferramenta eficiente para aprimorar a forma como você se engaja com 
os clientes. E oferece aos seus agentes o contexto, o conhecimento e 
as informações relevantes de que precisam para oferecer atendimento 
proativo e preditivo para os clientes.

Experiências do cliente 
impulsionadas por dados

As soluções da central de contatos 
da Cisco oferecem recursos 
inovadores:

• Omnicanal
•  Roteamento baseado em análise
preditiva

•  Colaboração e comunicações
especializadas

• Integrações de CRM
•  Análise de jornada do cliente de
360 graus

• Otimização da força de trabalho
• Campanhas de saída
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A análise possibilita melhores experiências do cliente agora e no futuro.

O Customer Journey Analyzer da Cisco permite que você aumente 
dinamicamente as experiências do cliente para gerar maior satisfação, 
lealdade e valor vitalício. O Customer Journey Analyzer é baseado 
em nuvem e também funciona com as soluções locais da central de 
contatos da Cisco®. Ele coleta e unifica todos os dados do cliente, de 
várias fontes de dados e sistemas usados em toda a empresa, e oferece 
uma visão de 360 graus da jornada completa do cliente — tudo em uma 
única ferramenta. 

Com a análise de desempenho estatístico, o Analyzer avalia os atributos 
e comportamentos do cliente e do agente que resultam nos melhores 
resultados comerciais. Você pode modelar cenários que ajudam a 
prever o impacto comercial quando algo muda, como o roteamento do 
cliente, a qualificação do agente, a equipe e muito mais. Ele ainda prevê 
as necessidades do cliente, associa-o ao melhor agente e roteia-o da 
forma apropriada. 

O Analyzer oferece uma visão empresarial completa e consolidada da 
jornada do cliente, para que você possa otimizar a eficiência operacional, 
o desempenho financeiro e obter uma melhor experiência do cliente.
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Migre para a nuvem de forma simples

A Cisco combina a tecnologia de nuvem e IA e a coloca na parte 
principal da sua central de contatos, seja no local ou na nuvem. Você 
mantém a central de contatos da Cisco no local, ao mesmo tempo 
que adiciona serviços avançados em nuvem que não atrapalham 
sua empresa. Agora você tem uma implantação híbrida que permite 
aproveitar a inovação em nuvem e todos os benefícios associados, 
até que esteja pronto para migrar completamente. E você protege 
seus valiosos investimentos no local.

Flexibilidade de pay-as-you-grow (pagamento conforme o 
crescimento)

Para tornar a transição para a nuvem ainda mais fácil, criamos o plano 
Cisco Collaboration Flex para central de contatos. O plano Collaboration 
Flex facilita a compra de uma combinação de serviços de central de 
contatos hospedados na nuvem, no local e em uma assinatura baseada 
em usuário, modelo de consumo de pay-as-you-grow. Dessa forma, 
você pode mover seus usuários como e quando precisar, além de obter 
proteção adicional de investimento.

Pensando em migrar para a nuvem? 
Leia nossa análise de condições técnicas >

https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/OCA/Assets/Collaboration/flex-plan-infographic.pdf?ccid=cc001193&oid=ifgco013670
https://ebooks.cisco.com/story/5c656419310c282036a75547?ccid=cc001193&oid=otrsv016465
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O que significa criar uma experiência de cliente preditiva?

Significa encontrar o recurso certo, seja uma pessoa ou uma 
informação, no momento certo, com base nas conversas em tempo 
real. E, em seguida, usar essas informações para resolver problemas na 
primeira tentativa.

Digamos que um cliente acesse uma central de contatos usando o bate-
papo. À medida que ele se comunica com um agente, as respostas da 
Cisco — alimentadas pela IA — escutam a conversa e sugerem artigos e 
soluções relevantes para o problema do cliente em tempo real. 

Mas o que acontece quando extrapolamos isso? E se usarmos a 
inteligência artificial e a aprendizagem de máquina para prever o 
problema do cliente e enviarmos uma solução antes mesmo que eles 
saibam que têm um problema? É aqui que os momentos mágicos 
começam.

A Cisco está integrando a inteligência artificial na central de contatos 
para ajudá-lo a ir além dos recursos de autoatendimento e da 
eficiência dos agentes. Com a tecnologia certa, você terá interações 
personalizadas, preditivas e proativas com os clientes que gerarão a 
lealdade e o valor vitalício.

A necessidade de processos 
preditivos

Uma experiência preditiva 
do cliente tem três objetivos 
principais:

1.  Combinar de forma
inteligente os clientes com
os agentes.

2.  Oferecer o contexto
certo exatamente quando
necessário.

3.  Oferecer atendimento
personalizado, preditivo e
proativo.
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Os agentes, sejam eles digitais ou humanos, são vistos como os 
promotores da criação de interações significativas com o cliente. 
Porém, muitas vezes, precisam de uma pequena ajuda de especialistas 
para oferecer soluções para os clientes. Tradicionalmente, a central de 
contatos estava em um silo, o que dificulta que os agentes acessem e 
conversem com especialistas e outras pessoas na empresa. 

As soluções da Cisco estão possibilitando a quebra de barreiras de 
comunicação e a ampliação da central de contatos para incluir o restante 
da empresa. Isso é feito com um portfólio integrado de soluções de 
colaboração que funciona perfeitamente com a central de contatos. 

Imagine toda a empresa como uma grande central de contatos, onde 
cada pergunta pode ser respondida pela pessoa certa. Quando surge uma 
investigação complexa, o agente da central de contatos pode facilmente 
encontrar, ligar ou enviar uma mensagem para um especialista, sem 
precisar deixar a área de trabalho. 

Dessa forma, os agentes são mais produtivos, criam conexões 
fortes com colegas do backoffice, e os clientes obtêm respostas 
imediatamente. 

Um portfólio de colaboração 
integrado

68%

As empresas que 
capacitam seus 
agentes com 
comunicações 
unificadas (UC) têm 
um aumento anual de 
68% nas margens de 
lucro do cliente.4

98%

98% das empresas 
experimentam 
melhores taxas de 
retenção de clientes 
quando a central 
de contatos está 
habilitada para UC.4

25%

25% das empresas 
têm uma diminuição 
na taxa de rotatividade 
do agente com uma 
central de contatos 
habilitada para UC.4

4. A central de contatos inteligente: tenha mais inteligência para aumentar a satisfação do cliente, Aberdeen, junho de 2018.
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Como a empresa se beneficia: 

•  Os agentes ficam mais felizes e produtivos quando estão armados
com as ferramentas, os recursos e os históricos de clientes que
os ajudam a ter sucesso no trabalho.

•  Os agentes têm acesso sob demanda a especialistas em contexto
e assunto sempre que precisam de ajuda.

•  Os clientes em risco são mantidos quando você pode prever suas
necessidades e conectá-los aos melhores agentes de retenção.

•  A eficiência operacional é melhor à medida que você equilibra as
cargas de chamada em locais e agentes, independentemente da
geografia.

•  Os custos são menores quando você move a infraestrutura da
central de contatos para a nuvem.

•  Os agentes podem oferecer experiências proativas e preditivas do
cliente, tornando a central de contatos um local estratégico para
desenvolver relacionamentos mais profundos e rentáveis com os
clientes.

Todos são beneficiados.
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Os clientes nem sempre são fáceis de agradar, mas quando você torna  
a experiência uma prioridade estratégica para a empresa, pode criar 
todos os tipos de resultados comerciais positivos, como a melhor 
satisfação do cliente e a vantagem competitiva. Os clientes felizes 
fazem propaganda boca a boca, criando mais referências para você e 
ajudando a melhorar a reputação da marca. 

Tudo isso pode ser realizado com a tecnologia líder e o parceiro certo 
com a experiência necessária para ajudá-lo a ter sucesso. 

Quais são os benefícios para os clientes:

 • Eles recebem um serviço mais rápido, melhor e mais proativo. 

 • Eles se sentem compreendidos pelos agentes.

 •  Eles têm uma experiência perfeita sem transferências e tempos de 
espera longos.

 •  As necessidades são previstas e eles são conectados ao melhor 
agente.

 •  Os problemas são resolvidos no primeiro contato, sem precisar 
retornar a chamada.

Veja todas as formas de maximizar o valor do 
investimento atual na central de contatos.
Saiba mais >

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html?ccid=cc001193
https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/collaboration/service-listing.html
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Razões para escolher a Cisco
Oferecer experiências de cliente excepcionais — sempre — 
nunca foi tão importante. Afinal, é assim que as decisões de compra 
são tomadas. A Cisco oferece o portfólio da central de contatos mais 
completo, combinando renomadas soluções de colaboração em 
equipe, reuniões e chamadas em nuvem com dispositivos de áudio e 
vídeo e fones de ouvido. 

 •  Líder global em nuvem: a Cisco lidera o mercado de centrais de 
contatos. Somos a primeira na América do Norte e a segunda em 
todo o mundo. Temos mais de 30.000 clientes leais e mais de  
3 milhões de agentes instalados globalmente.

 •  Portfólio integrado: a Cisco tem um portfólio amplo e bem 
integrado, com ampla experiência em todas as áreas de 
comunicação, de central de contatos, colaboração, chamada, 
segurança, rede e dispositivos. Oferecemos grandes economias 
de escala em relação à pesquisa e ao desenvolvimento e à 
integração de recursos essenciais. 

 •  Migração flexível: a abordagem "nuvem em primeiro lugar, 
mas não somente na nuvem" torna mais fácil para você dar os 
primeiros passos para a nuvem. Comece com um modelo de 
consumo flexível e serviços avançados de nuvem híbrida que 
oferecem inovação em nuvem sem afetar as operações locais 
essenciais.
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 Leia o relatório Saiba mais

© 2019 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Cisco e o logotipo 
da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cisco e/ou 
de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para visualizar uma lista das marcas 
comerciais da Cisco, consulte a página de marcas comerciais no site da Cisco. 
Todas as marcas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos detentores. 
O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de sociedade entre a Cisco e 
qualquer outra empresa. (1905R)

 •  Jornadas inteligentes: a Cisco utiliza o poder da análise 
de nuvem e inteligência artificial para ajudá-lo a oferecer 
experiências contextuais, sugestivas e preditivas do cliente. 
Investimos bilhões de dólares em empresas que estão 
se baseando na nossa prática de inteligência artificial e 
aprendizagem de máquina.

 •  Plataforma aberta unificada: nossa arquitetura de plataforma 
aberta garante que você possa aprimorar facilmente os processos 
corporativos e a eficiência do fluxo de trabalho, bem como 
integrar-se a todas as ferramentas empresariais que acessam 
a central de contatos. Nossas ferramentas de gerenciamento, 
relatórios e área de trabalho de agentes intuitivos disponibilizam 
uma experiência comum e unificada.

 •  Segurança e confiança: a Cisco tem uma reputação inabalável 
de segurança verdadeira, e continuamos a investir bilhões de 
dólares para tornar suas centrais de contatos mais seguras.

https://engage2demand.cisco.com/LP=16290?ccid=cc001193&oid=anrco016763
http://cs.co/contactcenter
https://engage2demand.cisco.com/lp_NemertesJourneyTransformation_17322
https://www.cisco.com.br/contact-center
https://engage2demand.cisco.com/lp_NemertesJourneyTransformation_17329



