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"Olá, Nancy. Vejo no seu 
calendário que você tem uma 
reunião que começa em 
cinco minutos. Quer 
ingressar agora?"

"Ainda não, 
assistente — ligue 
para Susan."

Susan Lee? "

73% 70% 59%

Interações de 
conversação 

naturais

42%88%

mudariam para uma 
solução que apresentasse 
informações relevantes 
sobre pessoas e projetos
Fonte: Dimensional Research, 2019
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Três maneiras pelas 
quais a colaboração 

cognitiva estã mudando 
o local do trabalho

Desenvolve equipes de alto desempenho 
e possibilita o melhor engajamento da 

equipe.
Os perfis de insight de pessoas e experiências personalizadas ajudam as 

equipes distribuídas a serem bem-sucedidas. 

acreditam que a falta de 
alinhamento em uma 
equipe afeta o resultado 
de um projeto
Fonte: Clear Company, 2015

Maximizar 
o impacto da

equipe

prevêm maiores 
oportunidades de vendas 
de inteligência de 
relacionamento
Fonte: Dimensional Research, 2019

A inteligência 
identi�ca mais 
oportunidades

Transforme seus espaços de trabalho e salas de reunião para se alinharem
 à forma como suas equipes realmente desempenham o trabalho.

Cria espaços de trabalho mais 
inteligentes.

"Sim. 
  Olá, Susan..."

Conhecimento 
sobre seus 

colaboradores 
frequentes

Informações 
proativas 

conectadas ao 
seu calendário

Remoção de 
distrações de 

fundo
Análise 
para TI

Análise de dados de 
nuvem contextual para 
prever as necessidades 
do cliente

Respostas do agente 
sugeridas por IA

Colaboração integrada 
para experiências 
conectadas

Insights 
acionáveis

Assistência 
contextual

Colaboração 
habilitada

Cria jornadas de clientes proativas que 
promovem a �delidade do cliente.

As centrais de contato habilitadas para abordagem cognitiva 
transformam a experiência negativa do cliente em positiva.

Vôo 1.

Como um membro Premium de longa 
data, gostaríamos de oferecer uma 
atualização gratuita e 10.000 pontos 
de milhagem gratuitos. Está bem?

Sim, por favor!!! : )

Vôo nº 1: 14h Vôo nº 2: 4h

Oi Barbara, seu voo número 2001 foi cancelado 
devido ao mau tempo. Temos dois vôos alternativos 
para você. Selecione o de sua preferência:

as melhores empresas 
da categoria 
encaminham para um 
agente relevante com 
base no contexto
Fonte: Aberdeen, 2018

os administradores da central de 
contato acreditam que a IA vai 
melhorar a satisfação, reduzir o 
tempo de conversação do agente 
e diminuir o número de chamadas 
Fonte: Nemertes Research, 2019

Os clientes dizem que 
o engajamento sob medida,
com base em interações
anteriores, é muito importante
para fazer novos negócios
Fonte: Salesforce, 2018

Roteamento orientado 
por contexto mais 

inteligente

Resolução 
mais rápida

Aprimora a 
�delidade do cliente

Digamos que a adoção da IA 
permitiu que eles alcançassem 
uma liderança sobre os 
concorrentes
Fonte: Deloitte, 2018

estão usando ou planejando 
usar a IA para melhorar o 
engajamento do cliente
Fonte: Nemertes Research, 2019

Equipes mais e�cientes Melhor envolvimento 
do cliente 

A colaboração cognitiva e a IA 
estão remodelando o local de 

trabalho.
Experimente uma maior eficiência com inteligência artificial 

e colaboração cognitiva. 

Crie equipes de alto 
desempenho para tomar 
decisões mais 
inteligentes e mais 
rápidas e criar 
experiências de clientes 
mais signi�cativas.

O novo Cisco 
Webex acelera 
o valor comercial.

A colaboração cognitiva remove os pontos de fricção comuns e oferece informações 
contextuais relevantes para permitir que as pessoas e as equipes tenham um 

desempenho mais eficiente.

Trabalhe de forma mais inteligente com o Webex.

sobre os 
clientes

Contexto Colaboração 
cognitiva

Consulte as soluções de colaboração cognitiva da Cisco em https://www.cisco.com.br/cognitive

O vôo 272 foi con�rmado. 
Assento 1A.

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



