
Conheça seu cliente, Bruce. Ele 
acabou de ter notícias terríveis.

Esse é o momento em que você 
pode perder um negócio ou resolver 
o problema de forma a fidelizar o 
cliente para o resto da vida.
Bruce clica no link para o aplicativo de 
avião em seu smartphone, onde ele é 
imediatamente saudado pelo 
Assistente virtual do cliente da 
Cisco.

Bruce recebe ajuda imediata.  
Ele não percebe que o assistente virtual do cliente com 
quem ele está falando é um bot com recursos de 
autoatendimento. O bot é capaz de responder a 
solicitações simples e específicas e compartilhar 
informações básicas. 
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Alerta
Seu voo foi cancelado. Clique aqui para 
encontrar um novo voo.

Bruce, sinto muito pelo voo cancelado. Vamos 
resolver isso. Aguarde um momento para ver o 
que podemos fazer, enquanto isso, aqui estão 
algumas opções de voo alternativas para você 
analisar.

De bot para agente humano 
Percebendo que Bruce poderia se beneficiar de uma interação mais 
pessoal com um agente humano, o bot rapidamente encaminha o 
caso para Amy. Em questão de segundos, Bruce experimenta uma 
transição perfeita do autoatendimento para o serviço assistido. 

O painel dela é 
imediatamente preenchido 
com o perfil de cliente de 
Bruce e informações sobre 
voo, o que indica que Bruce 
é um cliente de alto risco.

Ela é capaz de responder 
rapidamente às perguntas já feitas, 
fornecer uma explicação para o voo 
cancelado e fazer recomendações 
específicas.

Bruce pede a Amy que o ajude a 
reservar um voo para casa a 
tempo de chegar à festa de 
aniversário da filha.

Respostas da Cisco
Durante a conversa de Amy com 
Bruce, o Cisco Answers, 
capacitado por inteligência 
artificial (IA), ouve a conversa e 
sugere soluções. O Cisco 
Answers fornece à Amy as 
opções para mudar o voo dele.

Equipes de Cisco Webex
Amy consegue recolocar rapidamente 
o Bruce em um voo que o leva para 
casa ainda mais cedo. Enquanto isso, 
ela entra em contato com um colega 
em outro departamento via Cisco 
Webex Teams para confirmar se pode 
fazer um upgrade no assento do Bruce 
para a classe executiva. Ela consegue 
fazer tudo isso sem sair do painel. 

A crise foi evitada. 
Em poucos minutos, Bruce passou de 
viajante em pânico para cliente 
satisfeito. Quando percebeu, ele 
estava sentado confortavelmente no 
avião e usando o Wi-Fi gratuito para 
se inscrever no programa de 
fidelidade de viajante frequente da 
sua nova companhia aérea favorita. 

Insights instantâneos 
Enquanto Bruce e Amy conversavam, o Cisco 
Answers assistia, monitorava e usava as 
interações do bate-papo para informar como 
agentes como a Amy podem se sair ainda 
melhores com interações futuras. Os dados 
obtidos significam que Bruce terá uma experiência 
ainda mais perfeita na próxima vez. 
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Bate-papo de entrada
Amy recebe um bate-papo de entrada, 
juntamente com o histórico de 
conversação completo para que ela 
possa ir direto ao assunto.

Quando os agentes conseguem oferecer experiências proativas e positivas ao 
cliente, a central de contatos se torna fundamental nos resultados de negócios. 
As soluções do Cisco Contact Center estão proporcionando enormes benefícios 

para a empresa:

Saiba mais

Este é um serviço 
ininterrupto da central 
de contatos ao centro 
de lucro.
Hoje em dia, cada interação do cliente é essencial. Mesmo uma 
experiência sem o nível máximo de perfeição poderia ser suficiente 
para empurrar seus clientes para um concorrente. Em todos os 
pontos de contato, as soluções do Cisco Contact Center permitem 
que a sua empresa ofereça experiências proativas e excepcionais, 
ajudando a fidelizar clientes e agentes. 

Vamos ver como é uma jornada de atendimento ao cliente quando 
você está usando soluções Cisco:

Você sabia?

Os funcionários da central de 
contato gastam 17% do tempo 
procurando informações que 

precisam para fazer o trabalho.1

17%

Empresas que integram 
comunicações unificadas com 

tecnologias de central de 
contatos observam um 

aumento de 31% na 
produtividade do agente.1

31%

As empresas com assistentes 
virtuais de clientes e 

inteligência artificial têm até 
70% menos consultas por 
chamadas, bate-papo e 

e-mail.2

70%

Custos mais baixos
Transfira sua infraestrutura da 

central de contatos para a 
nuvem e reduza o TCO.

Eficiência operacional
Equilibre as cargas de 
chamada entre sites, 
equipes e agentes, 

independentemente do local.

Satisfação do cliente
Preveja as necessidades dos 
clientes e conecte-as a uma 
excelente assistência de um 

agente.

Retenção do cliente
Preveja quais clientes estão 
em risco e conecte-os aos 

melhores agentes de 
retenção. 

Melhor contexto 
Obtenha assistência contextual 

em tempo real para o 
engajamento do cliente com as 

respostas da Cisco.

Produtividade do 
agente

Capacite os agentes com 
ferramentas, recursos e 

históricos de clientes para 
facilitar o trabalho.

Retenção do agente
Os agentes permanecem 

engajados, aprendem com 
experiências e melhoram 

com cada interação.

Resolução no primeiro 
contato

Os agentes têm acesso sob 
demanda a especialistas em 

contexto e assunto.

1. Break Down Organizational Silos with Enterprise Communications, Aberdeen, 2019.
2. "O Gartner diz que 25% das operações de atendimento ao cliente usarão assistentes virtuais de clientes até 2020," Gartner, fevereiro de 2018. 
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Razões para escolher a Cisco
Somente a Cisco pode fornecer uma solução completa, seja na nuvem, no local ou híbrida, incluindo análise, inteligência artificial e 

colaboração em equipe, que permite às centrais de contatos criar experiências personalizadas ao cliente. A Cisco é listada como líder 
no Quadrante Mágico do Gartner há sete anos e nós oferecemos suporte a mais de 30.000 clientes de central de contatos e mais de 

3,5 milhões de agentes em todo o mundo.

https://www.cisco.com/c/pt_br/products/contact-center/index.html
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