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Estamos muito felizes em finalmente lançar a 
IA Conversacional para atendimento por 
vídeo. Trabalhamos neste projeto por muito 
tempo e acreditamos que será uma grande 
evolução para a experiência do cliente. 
Atualmente, a maioria das empresas realiza o 
atendimento ao cliente de duas maneiras: 
on-line ou por telefone. Funciona dessa forma 
há mais de uma década, mesmo com a 
tecnologia atual fornecendo todas as 
ferramentas necessárias para ir muito além 
disso.
 
No entanto, as marcas querem continuar 
inovando ao mesmo tempo em que os 
consumidores estão demandando mais do 
que nunca. Por isso, queremos oferecer 
suporte às empresas para proporcionar uma 
experiência diferenciada que se destaque no 
mercado. Este é o momento de darmos um 
passo além na inovação, e acreditamos que a 
IA conversacional para atendimento por vídeo 
é o melhor caminho para isso."
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Estamos prestes a entrar em uma nova era de 
atendimento ao cliente, na qual as conversas 
com sistemas de inteligência artificial (IA) 
assumem o lugar das interações humanas. 
Essa transformação resultará em enormes 
mudanças na forma como as empresas 
operam e os clientes interagem com as 
marcas. Neste capítulo, nós vamos analisar 
essas mudanças, como elas serão e como o 
seu negócio pode se preparar para encará-las.

O que são conversas automatizadas 
de vídeo?

As conversas automatizadas de vídeo são uma 
nova tecnologia que permite uma 
comunicação bidirecional entre as empresas e 
seus clientes por meio do bate-papo com 

vídeo. Este tipo de IA tem capacidade de 
entender e responder às perguntas dos 
usuários em tempo real. Além disso, o sistema 
também absorve novas informações ao longo 
do tempo, ficando cada vez mais eficiente 
para lidar com as questões trazidas pelos 
usuários.
 
Para fazer isso, essas soluções usam 
diferentes técnicas. Vamos conferir os 
recursos mais importantes desse sistema, 
com base no motor de IA conversacional da 
Aivo:

• Para garantir a comunicação, o motor 
semântico identifica erros de digitação e de 
ortografia do usuário e elimina caracteres 
desnecessários. Se os erros forem mais 
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complexos, ele corrige a frase em um nível 
semântico mais detalhado.

• Há diferentes formas de dizer a mesma frase 
e, às vezes, ela pode ter diversos significados. 
É por isso que o motor semântico também 
consegue identificar a intenção da 
mensagem e sua relevância, indo além do 
texto escrito.

• A memória de curto prazo do motor 
consegue ligar a pergunta atual com a 
pergunta anterior, a fim de garantir que o 
usuário receba as informações que está 

solicitando.

• O motor da Aivo avalia com precisão as 
possíveis respostas e seleciona a melhor 
opção. Ao se deparar com perguntas longas e 
vagas, ele oferece esclarecimentos e 
sugestões para uma conversa eficaz. As 
dúvidas que não são sanadas são enviadas à 
seção de Treinamento da plataforma para que 
o motor possa continuar evoluindo.

• Disponibilidade de adaptação a diversos 
idiomas, incluindo espanhol, inglês, 
português, italiano, alemão, francês e outros. 
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É assim que funciona a Inteligência Artificial
Conversacional por Aivo

Normalização e correção
automática

Identificação semântica
da intenção

Desambiguação
e sugestões

Linguagem informal
e regionalismos

Memória de curto prazo
e contextualização

Vários idiomas

Emojis e mensagens 
e voz
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Ele também entende regionalismos e gírias, 
assim como emojis e áudios, oferecendo uma 
conversa mais semelhante à humana e 
realista.

Além disso, a IA conversacional tem a 
capacidade de integrar diversas plataformas e 
canais para fornecer informações 
transacionais, resolutivas e personalizadas. Por 
exemplo, um e-commerce pode integrar seu 
chatbot de IA ao CRM para lembrar um usuário 
de concluir a compra; um banco pode usar um 
chatbot de IA integrado para fornecer 
informações aos usuários sobre suas contas e 
seus cartões de crédito/débito; e um provedor 
de serviços de saúde pode conectar o chatbot 
ao seu software para enviar lembretes sobre 
consultas.
 
A IA conversacional para atendimento por 
vídeo ainda está nas fases iniciais de 
desenvolvimento, mas ela tem o potencial de 
revolucionar o atendimento ao cliente. 
Atualmente, essa tecnologia pode ser usada 
para atender a várias questões dos usuários, 
desde perguntas mais simples sobre os 
recursos dos produtos até questões mais 
complexas, como devoluções e reembolsos.

Como o chat automatizado por vídeo 
funciona

Nem todas as ferramentas de soluções de 
chat por vídeo funcionam da mesma forma, 
mas usaremos a solução da Aivo, a qual 
falaremos a respeito no capítulo 5, como um 

exemplo para demonstrar como pode ser fácil 
implementar essa tecnologia.
 
Na IA Conversacional para atendimento por 
vídeo, essas conversas automatizadas são 
feitas totalmente por meio de um vídeo. Um 
avatar realista é criado usando um vídeo de 15 
minutos, ou menos, de um humano de 
verdade.
 
Esse avatar de IA, então, poderá responder às 
perguntas, assim como um chatbot 
responderia por meio de um motor semântico 
que consegue facilmente replicar conversas 
entre humanos e máquinas, podendo ajudar 
os usuários até mesmo a realizar transações. 
 
Não é necessário gravar todas as interações e 
sessões de perguntas e respostas. Como as 
conversas são alimentadas por IA, você só 
precisa gravar o primeiro vídeo de 15 minutos, 
e o restante fica por conta da IA 
conversacional.
 
O mais incrível sobre a IA conversacional é 
que ela não fornece somente respostas 
padrão inflexíveis às perguntas dos usuários. 
Em vez disso, ela oferece respostas mais 
variadas, de acordo com o contexto.
Se você achou que aquele mundo futurístico 
repleto de robôs ia demorar para chegar, 
prepare-se, pois esse futuro já chegou! Ou, 
pelo menos, é o princípio desse futuro 
brilhante que teremos pela frente.
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Quais são os principais recursos das 
soluções de chat automatizado por 
vídeo?

As soluções de chat automatizado por vídeo 
oferecem uma variedade de recursos que as 
empresas podem usar para melhorar a 
experiência do cliente. Esses recursos 
incluem:

• Suporte por vídeo: Permite que as empresas 
forneçam suporte ao cliente por vídeo, com 
comunicação bidirecional em tempo real.

• IA Conversacional: Alimentada por 
inteligência artificial (IA), a IA conversacional 
permite que as empresas forneçam respostas 
instantâneas e personalizadas às perguntas e 
dúvidas dos clientes.

• Suporte de omnicanalidade: As empresas 
podem usar as soluções de chat automatizado 
por vídeo em todos os canais, incluindo no 
navegador, no aplicativo para dispositivos 
móveis e nas redes sociais.

• Integrações: As empresas também podem 
usar as soluções de chat automatizado por 
vídeo com as ferramentas e os sistemas 
existentes de atendimento ao cliente, como o 
CRM e o chat ao vivo.
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Nos últimos anos, a experiência do cliente se 
tornou um dos diferenciais competitivos mais 
importantes para as empresas. Para atender às 
expectativas crescentes dos clientes, as 
empresas devem estar sempre encontrando 
novas formas de melhorar a experiência deles e, 
para isso, as soluções de chat automatizado por 
vídeo podem trazer muitos benefícios. Vamos 
conhecer alguns deles agora.

Melhor engajamento do cliente

Um importante benefício obtido ao usar as 
soluções de chat automatizado por vídeo para 
a experiência do cliente é que elas ajudam a 
melhorar o engajamento. Isso ocorre porque 
as soluções permitem que as empresas 
tenham interações mais personalizadas e 

atrativas com seus clientes, seja para tirar 
dúvidas, para dar as boas-vindas em um site 
ou aplicativo ou para ajudá-los com processos 
complexos.
 
Inclusive, as soluções de chat automatizado 
por vídeo também podem ser usadas para 
criar experiências interativas e atraentes 
para os usuários. Digamos que, por exemplo, 
um cliente está em busca de um produto em 
um site. A empresa pode usar essa tecnologia 
para fornecer a ele um tour virtual desse item. 
Essa experiência seria muito mais atrativa do 
que simplesmente mostrar a ele imagens 
estáticas do produto.
 
Além disso, ao conectar sua solução de chat 
automatizado por vídeo a outros softwares, 
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plataformas e ferramentas que você já usa, 
seu avatar poderá auxiliar com questões 
relacionadas a transações. Como exemplo, 
vamos conferir alguns casos de uso 
específicos para dois mercados verticais.

Inovação e gestão da marca

Como essa tecnologia ainda é nova, as 
empresas podem usá-la a seu favor para 
posicionar sua marca como um negócio 
inovador. As primeiras empresas a 
implementar essa tecnologia, sem dúvidas, 
serão consideradas pioneiras, e isso é uma 
ótima forma de melhorar a percepção e 
reputação da marca.

Você ainda pode ir além e usar uma 
celebridade como seu avatar. Esse é um dos 
grandes atrativos de usar chatbots 
convencionais de IA por vídeo. Se uma 
celebridade promove seus produtos, você 
pode pedir a ele(a) para fazer um vídeo de 15 
minutos para usar em seu chatbot.
 
Já pensou que legal ter uma celebridade 
ajudando seus clientes e resolvendo seus 
problemas por vídeo? Os clientes vão adorar a 
ideia e, provavelmente, vão ligar toda hora 
para o atendimento ao cliente para poder 
interagir com o avatar da celebridade.

Bancos:

— Informações mais recentes sobre 
movimentações bancárias
— Compartilhamento do resumo das 
transações do cartão
— Envio de fatura
— Suporte com a ativação do cartão
— Recuperação do PIN
— Informações sobre produtos e 
serviços
— Rastreio da entrega do cartão
— Notificação de perda ou roubo do 
cartão
— Agendamento de visita a uma agência
— Pedidos de empréstimo
— Informações sobre câmbio
— Suporte técnico

E-commerce Conversacional:

— Rastreio de compras
— Informações sobre produtos, 
serviços e ofertas
— Processos de devolução e troca
— Assistência com compras
— Criação de conta de usuário
— Envio de faturas
— Geração de leads
— Suporte técnico
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Feedback de clientes em tempo real

Um dos principais benefícios de usar soluções 
automatizadas para a experiência do cliente é 
que elas permitem ter conversas em tempo 
real com os usuários. Elas não só criam uma 
interação mais natural e humana, como 
também permitem que as empresas 
obtenham uma resposta imediata de seus 
clientes. Isso é muito útil, pois ajuda os 
negócios a resolver os problemas dos clientes 
com agilidade.
 
Além disso, soluções conversacionais 
automatizadas permitem que as empresas 
obtenham feedback dos clientes em tempo 
real, o que pode ser usado para melhorar a 
experiência deles. Por exemplo, se um cliente 
tiver um problema com um produto, a 
empresa pode pedir um feedback rápido e 
usar essa informação para aprimorar o item.

Experiência do cliente sem contato 
humano

Outro grande benefício das soluções 
conversacionais automatizadas é que elas 
permitem que as empresas forneçam uma 
experiência ao cliente sem contato humano. 
Hoje em dia, muitos clientes procuram formas 
de evitar o contato humano. Uma ferramenta 
de chat automatizado por vídeo oferece uma 
solução incrível para interagir com os 
clientes que necessitam de uma interação 
pessoal, sem realmente precisar ter esse 
contato “cara a cara”. Isso é muito vantajoso, 

pois é uma forma de as empresas manterem 
seus clientes protegidos e saudáveis, sem 
deixar de oferecer uma excelente experiência 
ao cliente.

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 
todos os dias

As soluções conversacionais automatizadas 
permitem que as empresas forneçam suporte 
ao cliente 24 horas por dia, todos os dias. Os 
clientes podem interagir com os chatbots e 
assistentes virtuais a qualquer momento, dia 
e noite, e sempre obterão uma resposta 
rápida e útil, o que é uma grande vantagem, 
pois os problemas dos clientes podem ser 
resolvidos o mais rápido possível.

Maior precisão e personalização

As soluções alimentadas por IA também 
oferecem aos negócios a capacidade de 
obter interações mais precisas e 
personalizadas com os clientes. Imagine, por 
exemplo, que um cliente está tentando 
reservar um quarto de hotel. A empresa pode 
usar a IA por vídeo para fazer perguntas sobre 
suas preferências e, então, utilizar essas 
informações para encontrar o quarto de hotel 
perfeito para esse usuário. Trata-se de um 
método muito mais preciso e pessoal do que 
simplesmente mostrar ao cliente uma lista de 
hotéis.
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Eficiência e produtividade

Um dos maiores benefícios ao usar as 
soluções conversacionais automatizadas para 
a experiência do cliente é que elas trazem 
ganhos de eficiência e produtividade. Com a 
IA por vídeo, as empresas podem automatizar 
diversas tarefas que são geralmente 
realizadas por atendentes, como responder 
às perguntas mais frequentes, receber 
pedidos e oferecer recomendações de 
produtos.
 
Isso libera o tempo dos atendentes para 
realizar outras tarefas que exigem interação 
humana, como lidar com perguntas 
complexas ou resolver reclamações. Além 
disso, soluções conversacionais 
automatizadas também ajudam a agilizar os 
processos que são atualmente manuais, como 
devoluções e trocas de produtos.
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Agora, você deve estar se perguntando: o que 
impulsiona o crescimento das soluções de 
chat automatizado por vídeo no mercado? 
Não há dúvidas de que já percorremos um 
longo caminho quando se trata de 
implementar uma tecnologia de ponta nas 
estratégias dos negócios, e a pandemia 
apenas acelerou algumas dessas mudanças 
que já vinham acontecendo.
 
A seguir estão algumas das tendências mais 
importantes do mercado que as empresas 
devem estar cientes, pois impactam a 
ascensão do chat de IA por vídeo.
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01 

A ascensão do atendimento 
digital ao cliente:

O atendimento digital ao cliente está em 
ascensão, e o chat por vídeo será um dos 
principais métodos utilizados nos próximos 
anos. Cada vez mais empresas estão 
adotando a IA para o atendimento ao cliente, 
e essa é uma tendência que só aumenta. Essa 
tendência existe por muitos motivos, e o 
principal deles é que ela consegue oferecer 
interações mais eficientes do que o 
atendimento tradicional por telefone ou 
mensagem de texto.
 
Além disso, ela foi impulsionada pela 
pandemia de 2020, já que as empresas 
precisaram buscar formas de fornecer 
atendimento ao cliente sem o contato 
humano. A IA conversacional, em geral, é a 
solução perfeita para isso, pois permite que os 
negócios forneçam atendimento ao cliente 
sem a necessidade de contato físico, 
enquanto o chat por vídeo com IA oferece um 
pouco mais de empatia e proximidade para as 
interações.
 
Com essa mesma ideia em mente, o vídeo 
surge para que a comunicação com o usuário 
seja mais empática.

02

Aplicativos de mensagem e chat 
por vídeo:

Aplicativos de mensagens são outra grande 
tendência que impacta o mercado de IA 
conversacional. Cada vez mais pessoas estão 
usando apps de mensagens para atendimento 
ao cliente, como o WhatsApp, Facebook 
Messenger e Instagram. A facilidade de uso 
desses aplicativos e o fato de que eles 
permitem que as empresas proporcionem 
uma experiência mais individualizada ao 
cliente são pontos que impulsionam essa 
evolução.
 
Esses apps de mensagens permitem aos 
usuários conversar por vídeo com apenas um 
clique, tornando essa forma de interação mais 
natural. Com o tempo, os usuários estarão tão 
familiarizados com esse tipo de interação que 
provavelmente acharão mais fácil e eficiente 
conversar por vídeo com as marcas também.

03

Busca Visual:

A tecnologia da busca visual também está se 
tornando cada vez mais importante no mundo 
do atendimento ao cliente. Os clientes estão 
cada vez mais usando a busca visual para 
encontrar produtos e serviços, o que explica o 
aumento da popularidade das imagens. As 
soluções de chat automatizado por vídeo são 
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a ferramenta perfeita para as empresas que 
querem aproveitar esta tendência, pois 
permite que elas forneçam uma experiência 
mais visual ao cliente.

04

A Internet das Coisas:

O atendimento ao cliente também começa a 
ter influência da “Internet das Coisas” (IoT, 
“Internet of Things”). A IoT é uma rede de 
dispositivos físicos que são conectados à 
internet. Esses dispositivos podem coletar 
dados e se comunicar entre si, o que explica 
por que as empresas começaram a usá-los no 
atendimento ao cliente. A IoT pode ser usada 
para fornecer uma experiência mais 
personalizada e automatizar as tarefas do 
atendimento ao cliente.

05

Atendimento ao cliente baseado 
na nuvem:

O atendimento ao cliente baseado na nuvem 
também está em ascensão. Cada vez mais 
empresas estão migrando o atendimento ao 
cliente para a nuvem, e essa tendência só 
aumenta. O atendimento baseado na nuvem 
possui muitas vantagens, incluindo o fato de 
ser mais escalável e fácil de usar.

Qual é a dimensão do mercado 
de IA conversacional?

A previsão é de que o mercado de IA 
conversacional tenha um crescimento 
de US$ 41,39 bilhões até 2030, com 
uma taxa de crescimento anual 
composta (CAGR, Compound Annual 
Growth Rate) de 23,6% de 2022 a 
2030. A ascensão do atendimento 
digital ao cliente e a mudança para o 
atendimento virtual são as duas 
principais causas desse crescimento.
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Avatares alimentados por IA 
e o Metaverso

04.

Conforme mencionamos neste e-book, a 
próxima tendência da computação é a IA 
conversacional, e o Metaverso é o lugar ideal 
para ela. Mas o que é o metaverso? O 
metaverso é um espaço virtual 3D 
compartilhado e persistente em que as 
pessoas podem se encontrar e interagir umas 
com as outras. É praticamente a internet 
“expandida” em um mundo virtual 3D, no qual é 
possível criar seu avatar e explorar diferentes 
espaços.
 
A realidade virtual (RV) e a realidade aumentada 
(RA) desempenham um papel importante no 
metaverso. A RV é uma simulação gerada por 
computador de um ambiente tridimensional em 
que as pessoas podem interagir de forma muito 
semelhante à interação física usando um 
equipamento eletrônico especial, que é um tipo 
de capacete com uma tela dentro. Já a RA é 
uma tecnologia que sobrepõe as informações 
digitais no mundo real.
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Por que as empresas têm tanto 
interesse no Metaverso?

A resposta é simples: pela experiência do 
cliente. Em um futuro próximo, as empresas 
poderão usar o Metaverso para criar 
experiências imersivas e interativas para 
seus clientes.
 
Essa tecnologia permitirá que esses negócios 
forneçam aos clientes um nível inédito de 
atendimento e interação. Por exemplo, um 
cliente poderá entrar em uma loja e 
experimentar as roupas sem nunca nem as 
vestir fisicamente. Ou, então, o cliente poderá 
fazer um test drive de um carro sem precisar 
sair da concessionária.
 
Além das possibilidades para o suporte ao 
cliente. Imagine poder conversar com um 
atendente que é, na verdade, um avatar do 
CEO da empresa ou uma celebridade, como já 
citamos anteriormente. Isso permitiria às 
empresas fornecer um nível de atendimento 
ao cliente que, hoje em dia, ainda não é 
possível.

As possibilidades são infinitas, e o Metaverso 
apresenta uma oportunidade única para as 
empresas criarem experiências inéditas.

O Metaverso e a experiência do 
cliente

O metaverso pode ser adotado por diversas 
áreas, mas para a experiência do cliente, 

especificamente, é muito apropriado.
 
Vamos supor que um de seus clientes esteja 
com problemas em um produto. Antigamente, 
o cliente teria que ligar para o atendimento ao 
cliente e torcer para que o atendente 
conseguisse ajudá-lo a resolver o problema. 
Mas e se, em vez disso, ele pudesse entrar em 
um mundo virtual para conversar com um 
avatar do atendente? O atendente conseguiria 
ajudar os clientes usando sinais visuais e 
verbais, com exemplos virtuais do exato 
problema que eles estão enfrentando.
 
Os clientes poderiam indicar o problema do 
produto virtual, e o atendente poderia 
fornecer uma solução em tempo real. Isso 
permitiria que as empresas proporcionassem 
um nível de atendimento ao cliente que, 
atualmente, só é possível por meio de 
aplicativos de chamada por vídeo.

As possibilidades para a área de 
marketing no Metaverso

Além do atendimento ao cliente, as empresas 
também poderiam usar o Metaverso na área 
de marketing. Por exemplo, as empresas 
poderiam organizar demonstrações de 
produtos virtuais ou até seminários 
educativos. Os clientes poderiam 
“comparecer” a esses eventos do conforto de 
suas próprias casas, sem a necessidade de se 
locomover fisicamente até o local. Isso 
permitiria que as empresas alcançassem um 
público maior do que nunca de uma forma 
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interativa e atraente.

Quais são os desafios do Metaverso?

Claro, o Metaverso não existe sem apresentar 
alguns desafios. Um dos maiores problemas 
será garantir a segurança do mundo virtual. 
Com tantos dados pessoais armazenados no 
Metaverso, as empresas precisarão 
implementar medidas rigorosas de segurança 
para proteger as informações de seus clientes.
 
Outro desafio será criar uma experiência 
imersiva que consiga competir com o mundo 
real, sem os atuais efeitos colaterais causados 
pelos fones de ouvido de RV. Essa será uma 
tarefa difícil, mas as empresas terão que 
superar esse desafio se quiserem obter 
sucesso no Metaverso.
 
Por fim, também será necessário encontrar 
uma forma de lucrar com o Metaverso. Não é 
uma missão simples, mas é um ponto 
fundamental para que as empresas consigam 
fazer do Metaverso uma plataforma 
sustentável para suas operações.
 
O Metaverso apresenta uma oportunidade 
única para que as empresas melhorem a 
experiência do cliente e conquistem novos 
mercados. No entanto, assim como qualquer 
outra tecnologia nova, há desafios que 
precisam ser enfrentados. Será necessário 
encontrar uma forma de superar esses 
desafios para obter sucesso no Metaverso.
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Apresentando a IA 
Conversacional da Aivo 
para atendimento por vídeo

05.

Então... por que estamos tão animados com a 
IA Conversacional para atendimento por 
vídeo? Porque, agora, nós oferecemos esse 
recurso impressionante!
 
A IA Conversacional da Aivo para 
atendimento por vídeo é a primeira solução a 
oferecer uma experiência premium de 
interação aos clientes, usando um avatar de 
uma pessoa real. Assim como o AgentBot, o 
bot de IA conversacional da Aivo, a IA 
Conversacional para atendimento por vídeo 
consegue estabelecer conversas naturais, 
abertas e não estruturadas usando a 
inteligência artificial.
 
Trata-se de um novo complemento à 
plataforma de IA conversacional da Aivo que 

Escreva sua mensagem aqui

Lola
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conhecida da empresa, uma celebridade ou 
qualquer outra pessoa. Além disso, as 
empresas podem personalizar o plano de 
fundo do personagem, escolhendo qualquer 
uma das imagens disponíveis ou fazendo 
upload de uma nova imagem. Por exemplo, 
você pode colocar o logo ou uma foto da sede 
de sua empresa como a imagem de fundo.  
Tudo isso pode ser customizado por meio da 
plataforma conversacional da Aivo.

“Criamos a possibilidade de colocar um avatar 
humano, que conversa como uma pessoa real, 
por meio do Machine Learning, permitindo 
uma interação natural. Acreditamos que este é 
um processo evolutivo o qual as empresas 
estão adotando, e estamos oferecendo às 
marcas a possibilidade de serem as primeiras 
no mercado a usar essa tecnologia” 

Martín Frascaroli
Fundador e CEO da Aivo
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Trata-se de um novo complemento à 
plataforma de IA conversacional da Aivo que 

incorpora o vídeo em interações 
automatizadas. Em vez de usar a janela de chat 
tradicional, um avatar humanizado interage 
com os usuários em tempo real e responde às 
suas dúvidas imediatamente.
 
É uma solução desenvolvida em parceria com 
a Synthesia, uma empresa líder na criação de 
conteúdo em vídeo usando inteligência 
artificial. Sua missão é mudar radicalmente 
como o conteúdo audiovisual é criado, 
eliminando câmeras, microfones e estúdios 
de gravação, a fim de simplificar o processo e 
dar lugar à criatividade.
 
Graças à tecnologia da Aivo, os avatares da 
Synthesia agora podem realizar interações 
alimentadas por inteligência artificial. Dessa 
forma, esse complemento abrange tudo o que 
falamos a respeito até agora no e-book. Ele 
pode ser um canal para oferecer uma 
experiência do cliente superior, inovadora e 
empática.
 
Vejamos seus principais usos e benefícios.

Customização e gestão da marca: 
permita que sua marca ganhe vida!

Junto com a Synthesia, oferecemos uma 
ampla variedade de personagens que as 
empresas podem escolher para implementar 
em sua IA conversacional,
 
mas também é possível customizar cada avatar 
e criá-lo do zero, usando uma pessoa 

*Imagens fornecidas pela Synthesia.
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Então... por que estamos tão animados com a 
IA Conversacional para atendimento por 
vídeo? Porque, agora, nós oferecemos esse 
recurso impressionante!
 
A IA Conversacional da Aivo para 
atendimento por vídeo é a primeira solução a 
oferecer uma experiência premium de 
interação aos clientes, usando um avatar de 
uma pessoa real. Assim como o AgentBot, o 
bot de IA conversacional da Aivo, a IA 
Conversacional para atendimento por vídeo 
consegue estabelecer conversas naturais, 
abertas e não estruturadas usando a 
inteligência artificial.
 
Trata-se de um novo complemento à 
plataforma de IA conversacional da Aivo que 
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um vídeo de 15 minutos.

E pronto!
 
A verdade é que a IA conversacional para 
atendimento por vídeo oferece uma 
experiência superior ao cliente, e para obter 
os melhores resultados, só depende da 
estratégia que você vai adotar para 
implementá-la.
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O primeiro passo rumo ao metaverso

Conforme mencionamos no capítulo anterior, 
o metaverso é um ambiente complexo e 
fascinante para as marcas interagirem com 
seus clientes. Porém, são poucas as empresas 
que estão usando o metaverso, pois ainda há 
muito a ser desenvolvido do ponto de vista 
tecnológico.
 
Com a IA Conversacional para atendimento 
por vídeo, você pode dar o primeiro passo 
rumo ao metaverso. Seja para implementá-lo 
em seu site, em um evento virtual ou em uma 
URL que seja compatível com essa 
tecnologia, a janela de chat do seu avatar 
poderá seguir todas as etapas para manter 
seus clientes e fornecer ajuda.
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Então... por que estamos tão animados com a 
IA Conversacional para atendimento por 
vídeo? Porque, agora, nós oferecemos esse 
recurso impressionante!
 
A IA Conversacional da Aivo para 
atendimento por vídeo é a primeira solução a 
oferecer uma experiência premium de 
interação aos clientes, usando um avatar de 
uma pessoa real. Assim como o AgentBot, o 
bot de IA conversacional da Aivo, a IA 
Conversacional para atendimento por vídeo 
consegue estabelecer conversas naturais, 
abertas e não estruturadas usando a 
inteligência artificial.
 
Trata-se de um novo complemento à 
plataforma de IA conversacional da Aivo que 

Assistência Premium

Conforme vimos nos capítulos anteriores, a IA 
conversacional para atendimento por vídeo é 
uma versão superior a um chatbot, pois 
consegue ajudar os clientes de diversas 
formas e melhorar a experiência geral deles.
 
Mas, além disso, ela ajuda a proporcionar uma 
experiência inovadora e empática para 
segmentos premium de clientes. Em 
comparação ao chatbot, a IA conversacional 
para atendimento por vídeo permite que as 
empresas estabeleçam interações mais 
próximas, acolhedoras e empáticas para 
fazer com que seus clientes se sintam 
especiais.
 
Seja um banco, uma loja de varejo ou uma 
instituição de saúde, sempre há uma forma de 
ir além para se destacar entre os concorrentes. 
Imagine ter os melhores executivos 
financeiros do seu banco recebendo os 
clientes na página do Internet banking ou ter a 
celebridade mais popular do momento 
ajudando a fazer uma compra na sua loja de 
e-commerce.
 
Ou, então, digamos que você queira lançar 
uma grande campanha para a Copa do Mundo 
que está por vir. Você pode usar o Messi, o 
Neymar ou o Cristiano Ronaldo como o 
agente de suporte para atender seu cliente! 
Mas você precisa ter em mente que a pessoa 
que você escolher para ser seu avatar deve 
fornecer um consentimento explícito e gravar 
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À medida que a tecnologia evolui a uma 
velocidade surpreendente, as empresas 
precisam se manter a par das tendências mais 
atuais. O metaverso fornecerá novas 
oportunidades em todos os aspectos dos 
negócios, desde o marketing e as vendas até 
o atendimento ao cliente.
 
A experiência do cliente (CX, “Customer 
Experience”) não só terá um futuro brilhante 
pela frente, como também tem tudo a ver com 
a IA conversacional para atendimento por 
vídeo. A questão é que você entrará na onda 
um pouco antes do que os outros.
 
Com a nova tecnologia da Aivo, estamos 
animados para trabalhar junto com as marcas 
para emponderá-las nesta jornada rumo a uma 
experiência mais imersiva, empática e 
inovadora para o cliente. Nossa equipe de 
especialistas está preparada para 
compartilhar essa tecnologia com você para 
ajudá-lo a impulsionar os seus negócios.

Você está pronto para a CX do seu 
negócio ir ao metaverso e além?

Considerações Finais
06.
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Sobre Aivo

Empresas que confiam em nós

Quem somos

Fundada em 2012, a Aivo é uma empresa de 
tecnologia especializada em ajudar as 
empresas a melhorar o atendimento aos 
clientes e a aumentar suas vendas com 
soluções baseadas na IA. Sua missão é 
devolver o tempo às pessoas, tanto às 
empresas e seus funcionários, como aos 
clientes, transformando as conversas 
automáticas em experiências resolutivas, 
ágeis e inteligentes. Conta com uma equipe 
técnica e de suporte capacitada para 
identificar as necessidades de cada empresa 
e oferecer soluções tecnológicas integradas 
customizadas para cada cliente. 

Nossa plataforma com IA 
Conversacional inclui:

Agentbot: Solução automática com 
inteligência artificial conversacional para 
canais digitais. Empodera as empresas para 
construírem uma experiência de atendimento 
que respeite o tempo das pessoas e resolva 

suas consultas imediatamente por meio de 
conversas naturais, abertas e empáticas via 
web, WhatsApp, Instagram, Facebook 
Messenger e aplicativos móveis.

Engage: Solução para criar campanhas de 
WhatsApp e iniciar conversas proativas que 
agreguem valor aos clientes.

Live: Solução de chat omnichannel com 
inteligência artificial para agentes humanos.

Conversa con uno de nuestros especialistas 
para saber más sobre cómo puedes mejorar la 
experiencia de tus clientes y aumentar ventas 
para tu negocio empleando inteligencia 
artificial.

R

VER O TOUR DO PRODUTO
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