
aivo.co

Black Friday: Impulsione 
sua estratégia com 
Jornadas Conversacionais 
Automáticas

2022 — E-Book | Black Friday



CAPÍTULO 01: Introdução: O que esperar 
desta Black Friday

CAPÍTULO 02: Jornadas Conversacionais 
Automáticas para uma Black Friday de 
sucesso

CAPÍTULO 03: Jornadas Conversacionais 
Automáticas para diversos setores

01. Varejo e vendas on-line

02. Instituições financeiras

03. Instituições educacionais

04. Telecomunicações

CAPÍTULO 04: Conclusão

— Sobre Nós

02

Índice

E-Book |  Black Friday: Impulsione sua estratégia com Jornadas Conversacionais Automáticas



A Black Friday é uma grande data em todo o 
mundo: as pessoas aguardam ansiosamente a 
temporada de promoções e descontos antes 
do Natal, enquanto as empresas se preparam 
para vender mais.
Olhando os números dos últimos anos, vemos 
que essa data continua crescendo ano após 
ano.
Nos Estados Unidos, país que criou a Black 
Friday, 155 milhões de pessoas fizeram 
compras durante o fim de semana de 
descontos em 2021, das quais 88 milhões 
foram compras on-line (57% do total). Então, 
houve um aumento de 14% nas compras feitas 
nesse ano em comparação a 2020.1

E nos países latino-americanos não foi 
diferente. Segundo o Statista, durante a Black 
Friday, as compras on-line cresceram 
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significativamente nesta região. Nos últimos 
anos, o crescimento nesta época foi de 1051% 
na Argentina, 940% no Brasil, 442% na 
Colômbia e 169% no México em comparação 
a qualquer outro dia do ano.2

Segundo a revista Forbes, as compras on-line 
na América Latina continuarão crescendo, e 

até 2024, projeta-se que o número de 
pessoas fazendo compras de produtos e 
serviços on-line aumentará em 31%, 
chegando a quase 351 milhões de 
consumidores em toda a região.3

Fuente: Statista Crescimento Médio
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Argentina 1051%

Brasil 940%

Colombia 442%

Peru 359%

Chile 199%

Mexico 169%

Crescimento das vendas online durante
Black Friday vs. um dia normal em alguns países 
da América Latina:
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Qual o impacto desses números 
sobre os negócios?

Uma das consequências lógicas das datas 
populares é o aumento de tráfego nos sites 
dos comércios. As vendas on-line aumentam 
significativamente em questão de dias, assim 
como as perguntas e reclamações de clientes. 
Se os atendentes e vendedores não tiverem 
as ferramentas necessárias para lidar com 
essa situação, eles podem se decepcionar e 
até mesmo perder alguns clientes durante o 
processo.

É importante se preparar com antecedência, 
pois o aumento do tráfego durante a época de 
festas não é um comportamento temporário.

O que esperar desta Black Friday?

Com base nos resultados dos últimos anos, 
podemos esperar as seguintes tendências 
para esta Black Friday:

1. De um dia para uma temporada inteira

Historicamente, a Black Friday significava sair 
para encontrar os melhores descontos na 
última sexta-feira de novembro. Hoje, porém, 
as promoções não começam nem terminam 
mais no mesmo dia.

Após a pandemia, a tendência de antecipar a 
Black Friday para as semanas anteriores 
ganhou força, principalmente para não 
sobrecarregar lojas físicas nem cadeias de 

suprimentos. De fato, de acordo com a 
BlackFriday.com, em 2021, empresas como a 
Amazon iniciaram suas promoções ainda em 
outubro.4

Assim, as marcas podem aproveitar toda a 
temporada para aumentar as vendas.

2. A última sexta-feira de novembro 
continuará sendo o dia com maior tráfego 
on-line.

Embora os descontos e as promoções 
possam começar antes do dia da Black Friday 
em si, e terminar depois, sem dúvida, as lojas 
on-line terão mais tráfego no dia em questão. 
Por isso, é importante ter uma infraestrutura 
tecnológica escalável que não congestione 
caso receba mais tráfego do que o esperado. 
Abordaremos esse assunto mais adiante.

3. Esta temporada continuará crescendo, e a 
experiência do cliente será decisiva

A Black Friday e a famosa "Cyber Week" 
(temporada que começa na Black Friday e 
termina na Cyber Monday) continuarão 
crescendo. Cada vez mais usuários optam por 
fazer compras on-line e evitar lojas físicas, 
assim como as campanhas de marketing e a 
experiência digital das lojas on-line estão 
ficando cada vez mais ambiciosas. Neste 
contexto, é fundamental oferecer uma 
experiência diferenciada que faça com que 
suas promoções se destaquem diante da 
concorrência.
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Desafios das empresas na Black 
Friday

Sem dúvida, a Black Friday e toda a temporada 
de vendas representam uma excelente 
oportunidade para aumentar os lucros. No 
entanto, para aproveitar essas oportunidades, 
há também alguns desafios que as empresas 
de todos os setores precisam levar em 
consideração

Primeiro, elas devem lidar com a demanda 
excessiva. Com mais tráfego do que o normal, 
tanto a infraestrutura tecnológica quanto as 
equipes de atendimento ao cliente devem 
estar preparadas para atender grandes 
volumes de perguntas e orientar os usuários 
na compra. A estratégia deve ser direcionada 
para multiplicar o número de usuários que 
visitam o site e fazem perguntas.

Segundo, como mencionado anteriormente, 
há cada vez mais alternativas, e a maioria das 
empresas oferecerá produtos similares com 
descontos semelhantes. Hoje, e 
especialmente em datas como a Black Friday, 
nem o produto nem o custo são os fatores 
decisivos para que um consumidor faça uma 
compra. O diferencial é a experiência do 
cliente. A empresa que conquistará um novo 
cliente será aquela que responder 
imediatamente, por meio do canal que o 
usuário preferir, e aquela que resolver 
efetivamente as questões trazidas pelo 
consumidor.

Isso se soma à experiência que elas 
proporcionam durante o ano todo. A 
fidelidade que conquistaram em períodos 
normais também pode ser um fator decisivo 
em períodos de descontos.

O terceiro desafio é a capacidade de adaptar 
a estratégia de forma ágil, rápida e 
autônoma. Toda tecnologia que as empresas 
incorporam deve ter a flexibilidade de se 
adaptar aos objetivos de cada campanha, 
tanto a partir do momento da implementação 
quanto durante os processos de melhoria 
constante. Por isso, ter tecnologias sem 
código é fundamental para que qualquer 
pessoa da equipe possa se adaptar às 
necessidades dos consumidores durante a 
Black Friday, sem precisar recorrer a um 
especialista em programação.

E é aí que as tecnologias conversacionais e 
automáticas entram em ação, permitindo 
que cada um desses desafios seja abordado 
para melhorar a estratégia durante a Black 
Friday ou durante qualquer outra campanha 
que gere demanda excessiva.
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Como mencionado no capítulo anterior, antes 
da Black Friday, as empresas devem se 
preparar para lidar com o excesso de 
demanda, proporcionar uma experiência 
personalizada e eficiente e adaptar 
facilmente a estratégia com base nas 
necessidades do consumidor.

Há alguns anos, os chatbots têm sido uma das 
ferramentas mais utilizadas pelas empresas 
para automatizar o atendimento ao cliente, 
principalmente em tempos de demanda 
excessiva.

Esse tipo de tecnologia ajudou a superar um 
grande desafio: responder de imediato às 
perguntas mais frequentes dos clientes. 
Dessa forma, os usuários podem obter 
respostas 24 horas por dia, todos os dias da 
semana, para perguntas sobre formas de 
pagamento, prazos de entrega ou localização 

de uma loja física.

Por serem escaláveis, os chatbots mais 
avançados são capazes de solucionar até 
mesmo questões como demanda excessiva, 
respondendo a todos os usuários, mesmo em 
datas especiais, quando o tráfego on-line 
aumenta.

No entanto, a maioria dos chatbots não 
consegue resolver problemas operacionais 
nem fornecer uma solução imediata. Além 
disso, os chatbots não conseguem interagir 
em conversas não estruturadas e naturais com 
os usuários, gerando mais frustração do que 
satisfação nessa interação.

É por isso que, hoje em dia, os chatbots de 
fluxo deixaram de ser uma tecnologia que 
permite que você aproveite ao máximo as 
interações com seus clientes, sobretudo em 
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datas especiais.

As principais aliadas nestes contextos para 
aprimorar sua experiência e aumentar as 
vendas são as plataformas que incorporam 
inteligência artificial conversacional para 
que as conversas sejam fluidas, responsivas 
e não estruturadas.

Na Aivo, chamamos esse tipo de interação de 
“Jornadas Conversacionais Automáticas”, 
pois essas plataformas orientam 
imediatamente o que o usuário deve fazer 
para solucionar o que precisa, seja para 
resolver um problema de suporte ou para fazer 
uma compra.

O que é uma jornada conversacional 
automática?

As Jornadas Conversacionais Automáticas 
são interações consecutivas que geram 
soluções instantâneas. E como isso acontece? 
Basicamente, por meio de três pilares 
fundamentais:

• IA Conversacional:

É a parte desta tecnologia que permite 
conversas naturais, compreensão de erros de 
digitação e regionalismos, uso de emojis, 
transcrição de mensagens de áudio etc. E faz 
isso em diversos canais, de forma imediata e 
por meio de uma gestão sem código que 
permite que você evolua constantemente.

• Hiperconectividade:

É o que permite que a plataforma de IA 
Conversacional se conecte com outras 
plataformas de terceiros que a empresa já 
utiliza para extrair informações transacionais 
sobre cada usuário. Isso permite que os 
clientes façam consultas, transações e 
procedimentos dentro da mesma janela de 
chat. Por exemplo, no caso do e-commerce, a 
plataforma conversacional pode fornecer 
informações sobre o status de uma compra. 
Já no caso de um banco, ela pode fornecer 
informações sobre limites de cartões, saldo 
em conta ou promoções personalizadas.

• Análise e aprendizagem:

as jornadas conversacionais estão evoluindo 
graças a sistemas analíticos robustos que 
fornecem informações sobre o desempenho 
das interações. Dessa forma, você pode 
conhecer e compreender melhor seus 
clientes e otimizar sua estratégia com base no 
aprendizado constante.

Esta é a principal diferença entre as jornadas 
conversacionais automáticas e os chatbots: 
as jornadas possibilitam uma resolução 
instantânea de forma conversacional e 
omnicanal.

Como criar Jornadas 
Conversacionais com êxito?

Como mencionamos, as Jornadas 
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Conversacionais contam com a IA 
conversacional, a hiperconectividade e as 
análises para resolver questões 
instantaneamente e de forma conversacional.
Agora, quais aspectos fundamentais você 
deve levar em consideração ao criar jornadas 
conversacionais para datas como a Black 
Friday, época em que a demanda dispara? 
Vejamos alguns pontos.

1. Amplie seu serviço sem ter que aumentar 
seu esforço

Geralmente, há determinadas épocas do ano 
em que o volume de perguntas aumenta 
consideravelmente. Quando isso acontece, é 
necessário ter uma estratégia escalável que 
possa dar conta de uma ou milhares de 
perguntas, com a mesma qualidade de 
atendimento.

Em situações desse tipo, você tem duas 
opções: A primeira e mais tradicional é 
aumentar o número de atendentes e suas 
cargas horárias, mas, mesmo assim, não há 
garantias de que todas as perguntas serão 
respondidas. Além disso, isso implicaria em 
um aumento de recursos, o que pode não ser 
eficiente para o seu negócio.

Por outro lado, é possível implementar uma 
tecnologia que pode ser dimensionada sem 
maiores esforços e sem alterar sua 
configuração atual. E é aí que a IA 
conversacional se destaca, pois pode 
aumentar o número de atendimentos 

automatizados da noite para o dia, sem que 
sua equipe precise sofrer alterações ou fazer 
hora extra.

Isso permite que você ofereça a mesma 
qualidade de atendimento em qualquer época 
do ano. Seja qual for o seu negócio, mercado 
ou setor, uma plataforma de IA 
conversacional pode ajudar você a lidar 
tranquilamente com o aumento de demanda 
e a oferecer uma ótima experiência sem 
prejudicar sua estratégia, seus atendentes ou 
sua infraestrutura de tecnologia. Dessa forma, 
suas jornadas conversacionais funcionarão 
exatamente da mesma forma, 
independentemente do volume de 
atendimentos.

TAG Livros, um clube de assinatura 
de livros no Brasil, usou sua 
plataforma com IA conversacional em 
datas especiais. O resultado foi o 
aumento do volume de 
atendimentos automatizados em 
58%, sem perder a qualidade.

Leia o caso na íntegra. 
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2. Crie jornadas conversacionais que 
direcionem o cliente para a compra

Outro ponto a ser considerado é que as 
jornadas conversacionais podem direcionar 
seus clientes ao que eles estão procurando, 
atendendo tanto as necessidades deles 
quanto os seus objetivos de negócio. No caso 
da Black Friday, é possível complementar sua 
estratégia de vendas com jornadas 
conversacionais que direcionam seus clientes 
em potencial para a compra de seus produtos 
ou serviços.

As jornadas conversacionais podem ajudá-lo 
a divulgar promoções, fazer recomendações 
personalizadas de produtos, ajudar com 
formas de pagamento ou erros relacionados 
ao pagamento, resolver instantaneamente 
qualquer problema do usuário, entre outros.

TheAwesomeStore

Hoy

Os descontos da Black Friday 
começaram�   Estamos com 50% 
OFF em todos os nossos produtos 
com o código AWESOMEFRIDAY. O 
que você está esperando�
      bit.ly/blackfriday

Sempre um prazer trazer boas 
notícias�

excelente�� obrigado por me avisar�

Assim, você não apenas atenderá mais 
clientes em potencial, como os direcionará 
de forma automática e imediata para a 
compra.

Isso não se aplica apenas ao e-commerce. As 
instituições financeiras, por exemplo, podem 
aproveitar a IA conversacional para divulgar 
suas promoções para compras com cartão, 
enquanto uma instituição educacional pode 
aproveitá-la para promover seus cursos e 
formações com descontos especiais. Seja 
qual for o setor ou mercado, qualquer 
empresa pode usar os recursos da IA 
conversacional para aumentar sua receita e 
impulsionar seus negócios. No Capítulo 4, 
vamos destacar os casos de uso específicos 
do setor.
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em comparação à concorrência. Vejamos um 
exemplo.

Um cliente quer aproveitar a promoção da 
Black Friday para comprar um tênis. No 
sábado à noite, ele acessa a internet para ver 
as opções e fica em dúvida entre dois tênis 
de marcas diferentes. No entanto, ele tem 
uma dúvida relacionada ao prazo de entrega. 
Uma das marcas responde na mesma hora, 
em pleno sábado à noite. Já a outra 
responde na segunda-feira seguinte durante 
o horário comercial. De qual marca você 
acha que ele comprará o tênis?

É provável que compre da marca que 
respondeu a sua dúvida de imediato, mesmo 
fora do horário comercial.

Agora, vamos dobrar a aposta: o mesmo 
cliente está prestes a comprar o tênis e o 
cartão é recusado. Naquela mesma noite de 
sábado, ele entra em contato com seu 
banco, que o atende de forma imediata e 
automática. Graças à integração entre a 
plataforma de IA e os sistemas do banco, o 

3. Resolver instantaneamente qualquer 
questão

Como mencionamos anteriormente, a IA 
Conversacional não apenas responde, mas 
também resolve. E ela faz isso no momento 
em que o cliente precisa, utilizando o canal 
que o consumidor prefere. Além de responder 
a perguntas frequentes, como métodos de 
pagamento disponíveis ou prazos de entrega, 
essa tecnologia se conecta a plataformas de 
terceiros que você já utiliza para fornecer 
respostas personalizadas e transacionais.

Por exemplo, permite fornecer informações 
sobre o status de uma compra, fazer trocas e 
devoluções, gerenciar contas de usuários, 
alterar endereços de entrega, entre muitas 
outras possibilidades.
Dessa forma, seus clientes não precisam ficar 
esperando ao telefone para serem atendidos, 
enviar e-mails que levam muito tempo para 
serem respondidos ou ir a uma agência física 
para resolver seu problema. Pelo contrário, eles 
poderão resolver qualquer tipo de problema 
ou dúvida por mensagens instantâneas 
usando as jornadas conversacionais que os 
orientam para resolver suas questões.

Com essa estratégia, suas vendas não só 
aumentarão graças às táticas de conversão 
aplicadas em suas jornadas, como você 
também resolverá instantaneamente as 
questões dos usuários, que será um fator 
decisivo para que o cliente efetue uma 
compra. Isso, sem dúvida, será um diferencial 
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cliente descobre em alguns segundos que o 
problema é a falta de limite em seu cartão. 
No entanto, a plataforma também traz uma 
solução: aumentar temporariamente esse 
limite. O cliente aceita e consegue realizar 
essa operação de forma rápida e ágil na 
própria janela do chat.

Graças a essa solução rápida, a pessoa pode 
prosseguir com a sua compra.

Mas a jornada conversacional não para por 
aí; ela continua no pós-venda. O cliente 
recebeu seu tênis, mas pediu o tamanho 
errado e precisa trocá-lo por um número 
menor. Felizmente, ele não precisará ir à loja 
física ou entrar em contato com nenhum 
atendente. O cliente poderá iniciar o 
processo na plataforma de IA 
conversacional, que será derivada do CRM 
da loja graças à integração entre as duas 
tecnologias.

11

Como resultado, alguns dias depois, o cliente 
receberá seu tênis no tamanho correto. Cada 
etapa do processo, desde a compra até a 
troca do produto, foi realizada de forma 
conversacional e automatizada. Em nenhum 
momento foi necessário falar com atendentes 
humanos ou usar canais que não são de sua 
preferência. 

Proporcionar experiências que trazem 
soluções no momento necessário aprimora a 
experiência de compra e, 
consequentemente, aumenta as vendas do 
seu negócio. E a melhor forma para conseguir 
oferecer esse tipo de jornada é por meio da 
hiperconectividade com o stack tecnológico 
que você já possui, de forma a centralizar 
todas as informações e resolver tudo 
instantaneamente.

3.
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pessoa possa modificar o conteúdo a 
qualquer momento e sem a intervenção de 
um especialista em programação.

Essa flexibilidade é fundamental para mudar 
o conteúdo de acordo com a evolução da 
estratégia ou os objetivos de cada campanha.

Mais uma dica: não se esqueça 
da omnicanalidade!

Um último aspecto fundamental das 
jornadas conversacionais 
automáticas é que elas podem ser 
desenvolvidas em qualquer canal. Ser 
omnicanal não significa apenas 
oferecer atendimento em diferentes 
canais e aplicativos, mas também 
proporcionar a mesma experiência 
em todos eles, permitindo que seus 
clientes se comuniquem pelo 
Instagram, WhatsApp, Facebook 
Messenger ou pelo canal de sua 
preferência sem encaminhá-los para 
outro lugar.
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4. Antecipe-se às necessidades de seus 
clientes

Para poder resolver de imediato e vender 
mais, é necessário estar um passo à frente de 
seus clientes. Isso significa conhecer suas 
necessidades, preferências e 
comportamentos. Em outras palavras, é 
entender o que eles perguntarão durante a 
Black Friday (ou outras datas especiais) e que 
tipos de inconvenientes podem surgir.

Significa também planejar uma estratégia de 
vendas para que suas jornadas 
conversacionais estejam alinhadas às suas 
campanhas e possam promover os produtos e 
serviços ideais.

Por esse motivo, o primeiro passo antes da 
Black Friday, do Natal ou de qualquer outra 
data especial é treinar sua tecnologia, 
carregar o conteúdo correto e fazer as 
integrações correspondentes para fornecer 
efetivamente um serviço personalizado, 
transacional e responsivo.

Se você já possui essa tecnologia, então, será 
necessário verificar a análise, analisar as 
perguntas frequentes de seus clientes, 
melhorar as respostas e desenvolver sua 
estratégia.

Quanto mais fácil de usar a plataforma, mais 
simples será essa etapa para sua equipe. Por 
exemplo, na Aivo, oferecemos uma 
plataforma sem código para que qualquer 
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Até agora, abordamos o que são as jornadas 
conversacionais automáticas e o que 
considerar na hora de desenvolver sua 
estratégia para a Black Friday. Mas… como 
aplicar essas jornadas conversacionais de 
acordo com cada setor? Sem dúvida, cada 
setor tem seu próprio modelo de negócio, 
diferentes objetivos e públicos diversos e 
com necessidades distintas.

Vejamos algumas jornadas fundamentais que 
ajudarão você a melhorar sua renda nesta 
Black Friday.
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Jornadas Conversacionais 
Automáticas para diversos 
setores

03.
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Se você tem uma loja on-line e quer alavancar 
seus negócios nesta Black Friday, seus 
objetivos provavelmente são aumentar as 
vendas on-line sem gerar um esforço a mais 
para a sua equipe.

Para isso, é necessário criar jornadas que 
direcionem o cliente para a compra, podendo 
utilizar diversos recursos automatizados, 
como recomendação personalizada de 
produtos, navegação assistida, captação de 
leads, entre outros, para atingir seu objetivo.

A seguir, analisaremos uma jornada 
conversacional automática com diferentes 
casos de uso que resolvem as dúvidas dos 
clientes instantaneamente e os direcionam 
para a compra.

A. Chame a atenção de seus clientes em 
potencial com gatilhos

Como você sabe, durante as campanhas 
especiais, o tráfego do seu website aumenta, 
e o ideal é que você consiga chamar a atenção 
dos usuários mais rapidamente. Comece com 
um gatilho em seu website que os leve 
exatamente para onde você quer, como 
descontos da Black Friday. A partir do gatilho, 
será aberta a janela de chat e a jornada 
conversacional começará.

Essa não é a única maneira de atrair a atenção 
de seus clientes em potencial. Também é 
possível fazer isso com notificações proativas.
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B. Faça a captação de leads e direcione-os 
para a plataforma de sua preferência

Não deixe um cliente em potencial escapar. 
Obtenha informações de contato para realizar 
estratégias de nutrição de leads, 
aproximando-os da compra. Por meio de 
integrações, é possível direcioná-los para sua 
plataforma de marketing por e-mail, CRM ou 
gerenciamento de mídia social.

C. Envie notificações proativas

Aproveite as informações de contato 
coletadas na etapa anterior para enviar 
notificações proativas com promoções e 
descontos especiais.

Você também pode aproveitar para integrar 
essa funcionalidade em sua loja on-line e 
enviar lembretes para itens que foram 
deixados no carrinho.
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Olá� A Black Friday está chegando 
e nós temos as melhores ofertas. 
Como posso ajudá-lo�

 Pesquise um produto
 Assine as ofertas da Black Friday
 Formas de pagamento
 Seguimento de uma compraa

Por favor, deixe suas informações de 
contato e nós o manteremos atualizado 
com as ofertas da Black Friday

Nome:

Apelido

Número do Celular

E-Mail

Thiago

Silva

23482038

thiagosilva@mail.com

2

1

2

3

4

Temos milhares de produtos com 
desconto� O que você está procurando� 

 Notebooks
 Câmeras
 Celulares
 Acessórios

1

2

3

4

Olá, Thiago� Nesta Black Friday 
aproveite até 50% OFF em todo o 
site da The Awesome Store até 30 
de novembro

Ver promoções

Celulares

Para ver os descontos incríveis de 
celulares  acesse este link 
theawesomestore.com/celulares

Cancelar subscrição

Ver promoções
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D. Aplique técnicas de up-selling e 
cross-selling

Além de responder às perguntas 
instantaneamente, sua plataforma de IA 
conversacional também pode ser um 
excelente vendedor. Ofereça produtos 
semelhantes ou versões melhoradas na mesma 
janela de chat para aumentar as vendas.

Com o Engage da Aivo, é possível 
iniciar conversas com clientes pelo 
WhatsApp enviando notificações 
proativas sobre promoções, 
lançamentos, reposição ou 
disponibilidade de um produto, além 
do status de uma compra.

Saiba mais sobre o Engage
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Com seu novo celular, você 
pode obter uma capa com 30% 
de desconto. Você gostaria de 
adicioná-lo�

Sim

Ótimo� Acesse este link para 
adicioná-lo ao seu carrinho de 
compras  bit.ly/link

Sim Não

E. Indique um atendente na mesma janela de 
chat

Para perguntas complexas, é possível 
direcionar a conversa para um atendente na 
mesma janela de chat sem que o usuário 
precise trocar de canal, oferecendo uma 
experiência sem complicações.

Por favor, escolha a opção que 
deseja selecionar:

 Ver formas de pagamento
 Fale com um agente
1

2

não consigo pagar, meu cartão 
foi rejeitado

2

Agora estou transferindo 
você com um agente.

Olá, Thiago� Eu sou Fabiana, 
como posso te ajudar�

Sofía
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cancelar a compra. Simplifique esses processos 
tanto para a sua equipe quanto para o cliente. 
No mesmo chat, o usuário pode gerenciar a 
troca ou a devolução de forma automatizada. A 
plataforma de IA conversacional pedirá fotos do 
produto e transferirá as informações para o 
CRM, iniciando, assim, a solicitação e o 
processo de troca ou devolução.

F. Forneça rastreamento automatizado de 
compras

Normalmente, se os usuários quiserem saber o 
status de uma compra, eles procurarão o código 
de rastreio no e-mail e acessarão o site da 
empresa responsável pela entrega. Simplifique 
esse processo de forma conversacional e 
automatizada. Permita que seus clientes 
perguntem o que quiserem em poucos 
segundos e pelo canal de sua preferência.

G. Gerencie processos de troca e devolução 
sem a intervenção de um humano

Assim que o produto chegar ao seu destino, o 
cliente pode querer trocá-lo por outro ou 
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Olá� Sem problemas. Vamos iniciar
o processo. Qual o motivo da 
mudança�

 Não é o modelo que eu esperava
 O produto está com defeito
1

2

Você tem o número do seu pedido� 
Por favor, compartilhe comigo para 
que eu possa dizer quando chegará

Seu pedido chegará no endereço 
cadastrado no dia 21 de novembro 
entre 9h e 18h. Certifique-se de 
que há um adulto para recebê-lo.

Fiz uma compra para black friday 
e meu pedido ainda não chegou

53221

Yasss ótimo� Obrigado�

Por favor, indique o número da 
compra

Em seguida, envie uma foto da 
falha do produto

Muito obrigado� O processo foi 
iniciado com sucesso. Nas próximas 
24 horas entraremos em contato 
com você com os próximos passos

olá, quero trocar o celular que 
comprei

2

27633
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Setor
Financeiro:

2.

Os bancos e as instituições financeiras 
também enfrentam desafios significativos em 
épocas de alta demanda, especialmente com 
o aumento das compras on-line em todo o 
mundo.

A pior coisa que pode acontecer é um cartão 
ser recusado quando o cliente está prestes a 
fazer uma compra. Caso isso ocorra, ou 
qualquer outro inconveniente, as instituições 
financeiras devem estar prontas para resolver 
a situação imediatamente de forma 
automatizada, garantindo a compra.

Vejamos uma jornada conversacional 
automática com diferentes casos de uso para 
o setor financeiro e bancário.

A. Enviar promoções e descontos especiais

Em tempos de maior consumo, incentive seus 
clientes a usar seus cartões. Para isso, você 
pode enviar mensagens promocionais 
proativas informando sobre condições 
especiais para determinados cartões.

Você pode conferir todasas 
empresas que se juntaram a 
nós nas promoções da 
Black Friday neste
trustbank.com/black-friday

A Black Friday chegou ao 
TrustBank    Durante todo o mês 
de novembro aproveite 3, 6 e 12 
parcelas sem juros em itens de 
tecnologia com todos os cartões

Empresas afiliadas

isso é ótimo� obrigado

Cancelar subscrição

Empresas afiliadas

B. Respostas instantâneas sobre saldos, 
limites e últimas movimentações

Permita que seus clientes consultem todo tipo 
de informação sobre suas contas bancárias e 
cartões a qualquer momento e usando 
qualquer canal. Forneça informações sobre 
saldos, limites, data de fechamento dos 
cartões e movimentações recentes para que 
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possam tomar decisões de compra com base 
em suas informações financeiras.

C. Aumente o limite do cartão de forma rápida
e fácil

Em épocas de promoções e descontos, seus 
clientes provavelmente desejarão fazer mais 
compras do que o habitual. Permita que 
aumentem seus limites de crédito de forma 
imediata e conversacional usando a plataforma 
de IA conversacional para que possam utilizar 
seus cartões sempre que precisarem.

Da mesma forma, é possível realizar 
atualizações automáticas da conta para que 
seus clientes possam ter acesso a melhores 
benefícios durante esse período.
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Os saldos do seu cartão são:
Cartão Visa: � 123.400,50
Cartão Master: � 78.100,30

Posso te ajudar em mais alguma coisa�

Claro� Você pode baixá-lo abaixo:

qual é o saldo dos meus cartões�

Sim, você poderia me enviar o 
resumo dos meus cartões�

pdf Resumo.pdf

Ótimo� Escreva seu número de 
identificação, por favor

Pronto. Você atualizou com sucesso 
o limite do seu cartão de crédito

Olá, Giselle�� Seu cartão que 
termina em 0935 está prestes a 
atingir o limite de compras. Já que é 
Black Friday e sabemos que existem 
milhares de ofertas incríveis, 
oferecemos a você a possibilidade 
de aumentar temporariamente o 
limite de compras até � 25.000

Estamos quase terminando. Copie o 
código que acabei de enviar para o 
e-mail cadastrado em sua conta

Aumentar limite

3186246083

8322

Não aumente

Cancelar subscrição

Aumentar limite

Obrigada
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D. Notificação das últimas movimentações

Ao detectar que um cliente está fazendo 
compras incomuns, é possível enviar 
notificações com suas últimas 
movimentações e seu saldo atualizado. Isso 
ajudará o cliente a manter-se a par de suas 
finanças ou detectar fraudes, se for o caso.
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Fui eu Não fui eu

Olá� Identificamos novos 
movimentos em sua conta

Perfeito� Obrigado pela 
confirmação

Você acabou de fazer uma compra 
de � 125,60 com seu cartão 
terminando em 3872 no dia 
05/08/22 às 14h20. Se foi você, 
pode dispensar esta mensagem. 
Se você acha que alguém pode ter 
acessado os dados da sua conta, 
entre em contato conosco o mais 
rápido possível para gerenciar a 
reclamação

Fui eu

Obrigada por me avisar�

E-Book |  Black Friday: Impulsione sua estratégia com Jornadas Conversacionais Automáticas



21

Olá, Giselle. Seu celular ClassC3 
precisa de um upgrade� Na Black 
Friday você pode obter o novo 
ClassC10 com 15% OFF      Se você 
comprar antes de 30 de novembro, 
você também ganha 50 GB grátis 
para navegar e conversar

Saber mais
Cancelar

subscrição

Perfeito� Você pode explorar 
esta promoção neste link
phonelife.com/blackfriday

Saber mais

Setor de
Teleco:

3.

Assim como bancos e lojas on-line, as 
empresas de telecomunicações podem 
aproveitar a Black Friday para oferecer 
promoções em seus pacotes de dados ou nos 
dispositivos móveis que vendem.

Vejamos alguns exemplos:

A. Enviar promoções especiais

Assim como em outros setores, é possível 
usar notificações proativas para enviar 
promoções aos clientes que concordaram em 
recebê-las. Por exemplo, é possível enviar 
promoções para planos de dados móveis ou 
telefones celulares.

B. Aplique técnicas de vendas

Converse de forma natural e não estruturada 
para saber exatamente o que seus clientes 
querem, a fim de direcioná-los para o produto 
desejado.

É possível fazer recomendações 
personalizadas com base em perguntas 
anteriores ou aplicar técnicas de cross-selling 
e up-selling.

Isso é útil especialmente quando um cliente 
deseja adquirir um telefone celular e um novo 
pacote de dados ao mesmo tempo. Sua 
plataforma conversacional será responsável 
por vender seus produtos e serviços para seus 
clientes em potencial.
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B. Forneça informações sobre sua oferta de 
cursos

Use os plug-ins da sua plataforma com IA 
conversacional e use conversas fluidas e 
naturais para oferecer informações sobre suas 
ofertas de cursos. É possível enviar PDFs com 
todas as informações para que o usuário 
permaneça dentro da janela de chat e 
continue o processo por ali mesmo.

Ótimo� Aqui compartilho tudo o que 
você precisa saber

pdf Informações.pdf

Olá� A partir de amanhã e durante 
toda a semana, todos os nossos 
cursos online estarão com 50% 
OFF com o código BLACKFRIDAY. 
Gostaria de mais informações�

Mais Informações

Cancelar subscrição

Mais Informações
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Setor de
Educación:

4.

Universidades e instituições educacionais 
podem aproveitar a Black Friday para divulgar 
promoções de cursos e agilizar os processos 
de matrícula de forma automatizada.

A. Enviar promoções e descontos

Use notificações proativas para divulgar 
promoções de seus cursos ou formações para 
aqueles que forneceram suas informações de 
contato.
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C. Faça tarefas administrativas de forma 
automatizada

Ao conectar sua plataforma conversacional 
com seu stack tecnológico, seus alunos atuais 
e potenciais poderão realizar todos os tipos 
de procedimentos automaticamente. Em 
questão de segundos, forneça informações 
sobre o status da matrícula, formas de 
pagamento e datas de vencimento usando o 
canal favorito dos alunos.

De que outra forma posso 
ajudá-lo�

Inscreva-se agora

obrigada�

Perfeito� É a melhor decisão que você 
poderia tomar   Peço algumas 
informações para seguir em frente

Pronto      Você já pode pagar sua 
taxa de inscrição e viver a 
experiência EducNation�

Enviar

Pagar agora

Fale com um representante

Inscreva-se agora

Nome:

Apelido:

Telefone:

E-Mail:

Clara

Alves

1134875643

claralves@email.com
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A Black Friday pode ser uma ótima 
oportunidade para as empresas encantarem 
seus clientes com uma boa experiência e 
aumentarem a receita.

Como vimos nos exemplos, todos os setores 
podem aproveitar essa época para atrair 
visitantes para seus websites e, por meio de 
interações conversacionais e automáticas, 
fidelizar esses clientes.

As jornadas conversacionais automáticas 
podem ser o ponto de partida para sua 
estratégia de experiência do cliente, que vai 
direcioná-lo à compra, sempre de forma ágil, 
omnicanal e imediata.

As possibilidades são infinitas. Ao aplicar 
várias técnicas de nutrição de leads ao 
processo e resolver imediatamente quaisquer 
problemas que possam surgir, as jornadas 
podem levá-lo onde você quiser.

Seus funcionários também sentirão os 
benefícios da simplificação de processos, da 
automatização das perguntas frequentes e do 
trabalho em conjunto com a inteligência 
artificial.

Observações Finais
06.

Boa sorte! Esperamos que este relatório o 
ajude a aprimorar sua estratégia para a Black 
Friday, contando com a ajuda das jornadas 
conversacionais automáticas.

24
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Sobre a Aivo

Sobre Nós

A Aivo oferece um pacote para a criação de 
jornadas conversacionais que permite 
fornecer soluções imediatas e automatizadas 
usando a IA conversacional, a 
hiperconectividade e análises avançadas.
Nossa missão é devolver o tempo às pessoas, 
tanto às empresas e aos funcionários quanto 
aos clientes, transformando conversas 
automáticas em experiências responsivas, 
ágeis e inteligentes. Contamos com uma 
equipe técnica e de suporte treinada para 
identificar as necessidades de cada empresa 
e fornecer soluções tecnológicas integradas e 
sob medida para cada cliente.

Nossa plataforma com IA 
conversacional inclui:

Agentbot: Solução automática com 
inteligência artificial conversacional para 
canais digitais. Permite às empresas construir 
uma experiência de atendimento ao cliente 

que respeite o tempo das pessoas e resolva 
suas dúvidas de imediato por meio de 
conversas naturais, abertas e empáticas por 
canais da web, WhatsApp, Instagram, 
Facebook Messenger e aplicativo móvel.

Engage: Solução para criar campanhas pelo 
WhatsApp e iniciar conversas proativas e de 
valor com os clientes. 

Live: Solução de chat omnicanal com 
inteligência artificial para atendentes 
humanos.

Studio: Ferramenta de integração low-code 
para aumentar a hiperconectividade entre o 
pacote da Aivo e outras plataformas.

Empresas que confiam em nós

R

VEJA O TOUR DO PRODUTO
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