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A pandemia mudou as regras do jogo na 
experiência do cliente. Hoje, com a volta à 
normalidade, os clientes estão mais exigentes 
e as empresa têm um panorama cheio de 
oportunidades de digitalização. Nesse 
contexto, o setor financeiro não é exceção. 
Quando se trata de melhorar a experiência 
bancária, existem inúmeras possibilidades 
criadas pelas novas tecnologias 
conversacionais.

Neste e-book apresentaremos ferramentas e 
estratégias concretas para implementar um 
assistente bancário com IA Conversacional 
que seja resolutivo e omnichannel, e 
abordaremos as novas expectativas dos 
consumidores. Por último, compartilharemos 
as histórias de três bancos da América Latina 
que estão na vanguarda da digitalização.

BOA LEITURA!
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A pandemia e os avanços tecnológicos dos 
últimos anos revolucionaram a maneira como 
os clientes se comunicam com as empresas. 
As restrições de circulação obrigaram milhões 
de pessoas no mundo todo a buscarem de 
casa as soluções para os seus problemas, 
assim como obrigou as empresas a 
implementarem novas estratégias que 
possam resolver as consultas de forma 
remota, assíncrona e omnichannel.
 
Nesse contexto, os bancos não foram 
exceção. As gestões que antes eram 
realizadas em uma agência ou por ligações 
para uma central de atendimento, passaram a 
ser digitalizadas para que os clientes as 
pudessem resolver estando dentro das suas 
casas.
 
Esse processo de digitalização representou 
vários desafios durante os primeiros meses da 
pandemia. Por um lado, os bancos foram 
obrigados a migrar para os canais digitais que 
os clientes estavam usando, como as redes 

sociais e o WhatsApp. Também tiveram que 
digitalizar processos que, até então, não eram 
virtuais. Por último, em muitos casos 
precisaram educar os clientes nesses 
processos de digitalização, especialmente 
para os segmentos de mais idade.
 
Como se não bastasse, tudo isso teve que ser 
feito mantendo os parâmetros de segurança e 
privacidade essenciais para todos os bancos.
 
As instituições financeiras que se adaptaram 
mais rápido a esse cenário conseguiram 
atender os seus clientes com qualidade e 
rapidez durante os meses mais duros da 
pandemia.
 
Mas na volta à normalidade esses desafios 
não desapareceram. Pelo contrário, são 
estratégias que vieram para ficar na 
Experiência do Cliente, principalmente no 
setor financeiro.
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Desafios estratégicos do 
setor bancário on-line

01.
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“O mundo foi saindo da pandemia, mas, nessa 
volta à normalidade, os indicadores de 
digitalização se mantiveram e isso reforça a 
ideia de que essas mudanças chegaram para 
ficar. Quando os clientes adotam um hábito e 
aprendem os benefícios de poder fazer 
alguma coisa de forma remota, criam um 
hábito que se mantém.”

Joaquín Vargas Aubert, 
Digital Experience Manager
de BAC Credomatic.

Expectativas dos clientes modernos

Durante a pandemia, clientes de todas as 
idades aprenderam a utilizar o home banking 
ou aplicativos digitais para realizar as gestões 
bancárias mais variadas. Os clientes de mais 
idade também tiveram que substituir os 
canais telefônicos ou a agência física pelas 
vias digitais para resolver suas consultas.
 
Como consequência, hoje a grande maioria 
dos clientes se acostumou a realizar gestões 
simples e complexas de casa, 
instantaneamente, a qualquer hora do dia e 
por meio de canais de autoatendimento. Os 
clientes que durante a pandemia 
descobriram a facilidade, a transparência e a 
rapidez dos canais digitais hoje 
provavelmente não querem voltar aos canais 
tradicionais.

 Então… o que esperam os clientes modernos?

• Resolução imediata: Segundo um estudo 
da Hubspot, 82% dos clientes consideram 
“importante” ou “muito importante” a 
reposta imediata quando entram em contato 
com uma empresa. No mundo acelerado em 
que vivemos, alguns poucos minutos podem 
diferenciar uma boa experiência de uma 
experiência irritante. O que os clientes 
buscam na interação com um banco é 
encontrar uma resolução concreta para as 
suas consultas.

• Personalização: Hoje mais do que nunca os 
clientes esperam obter respostas 
personalizadas. Querem encontrar 
informações sobre suas contas ou seus 
produtos bancários de forma rápida e sem 
complicações. Isso implica criar experiências 
sob medida para cada cliente de acordo com 
as necessidades e informações de cada um.

• Omnichannel: Esse aspecto está 
relacionado ao ponto anterior, já que oferecer 
uma experiência personalizada também 
significa estar presente nos canais que o 
cliente prefere, como WhatsApp ou 
Instagram, em vez de obrigá-los a baixar um 
novo aplicativo.

• Disponibilidade 24/7: As consultas e os 
inconvenientes podem surgir a qualquer hora, 
em qualquer dia da semana, e os clientes 
querem poder encontrar uma solução no 
momento em que precisarem.
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Tudo isso implica grandes desafios para as 
empresas, mas a IA Conversacional se tornou 
uma grande aliada para estar à altura da 
situação. Além de permitir responder a 
perguntas automaticamente e 24/7, essa 
tecnologia torna possível digitalizar os 
processos integralmente, centralizando as 
gestões bancárias em um único lugar de 
modo conversacional, simples, ágil e 
personalizado.
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A IA Conversacional é uma das maiores 
inovações dos últimos anos para a experiência 
do cliente.
 
Antes de explicar como ela pode ajudar a 
promover as suas estratégias bancárias, 
vamos revisar rapidamente como essa 
tecnologia funciona.

O que é IA Conversacional
 
Cada vez mais empresas estão adotando 
plataformas de IA Conversacional para 
automatizar processos e tornar a experiência 
do cliente mais eficiente. A Global Market 
Insights estima que em 2024 o mercado 
dessa tecnologia superará US$ 1,3 bilhão.1 O 
número é impressionante, mas o que é de fato 
essa tecnologia?
 
Primeiro devemos entender que se trata de 
uma versão mais potente, inovadora e 
avançada dos chatbots. O dicionário de 
Oxford define “chatbot” como “um programa 

de computador desenhado para estimular a 
conversa com usuários humanos, 
principalmente na internet”.2 Também 
conhecido como “assistente virtual”, um 
chatbot é capaz de responder a determinadas 
perguntas com determinadas respostas.
 
Uma função de destaque dos chatbots é a 
possibilidade de responder a uma consulta 
imediatamente. Tanto quando implementado 
em um site como em aplicativos de 
mensagem, os chatbots trabalham 24/7.
 
Existem muitos tipos de chatbots, mas nem 
todos têm a capacidade de dialogar sem 
limitações. Enquanto um chatbot, ou bot, se 
limita a responder por meio de fluxos 
estruturados, uma plataforma baseada na IA 
Conversacional permite dialogar com os 
usuários de forma fluente e desestruturada, 
mantendo conversas naturais que realmente 
agregam valor. Além disso, é possível 
detectar a verdadeira intenção do texto, 
entendendo as consultas sem importar o 
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IA Conversacional para 
atendimento ao cliente

02.
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modo como são formuladas.

Como a IA Conversacional funciona

A tecnologia de IA Conversacional costuma 
se basear em motores linguísticos ou 
semânticos capazes de interagir e 
compreender a linguagem natural, de modo 
similar a um ser humano. O motor semântico, 
uma versão superior do motor linguístico, 
utiliza múltiplas tecnologias de IA para 
garantir interações modernas, instantâneas e 
eficazes.
 
Como? Vejamos suas capacidades mais 
importantes, baseadas no motor semântico 
conversacional da Aivo:

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

• Existem diferentes formas de dizer a mesma 
coisa, ao mesmo tempo que às vezes uma 
frase pode ter significados variados. Um 
motor semântico também é capaz de 
identificar a intenção da mensagem e sua 
relevância, indo além do que está escrito.

• A memória de curto prazo do motor 
conecta uma pergunta com a anterior para 
garantir que o cliente receberá a informação 
que está buscando.

• O motor da Aivo avalia com precisão as 
possíveis respostas e seleciona a melhor. 
Diante de perguntas longas ou imprecisas, 
esclarece e oferece sugestões para uma 
conversa eficaz. As consultas não resolvidas 
são enviadas para a seção de treinamento da 
plataforma, a fim de que esta continue 
evoluindo.

• Tem disponibilidade para se adaptar a 
vários idiomas, como português, espanhol, 
inglês, italiano, alemão e francês, entre outros. 
Também entende os regionalismos e as gírias, 
assim como emojis e os tons de voz para 
manter conversas similares às humanas.
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Vantagens da IA Conversacional para 
melhorar a Experiência do Cliente

Em termos básicos, uma plataforma de IA 
Conversacional ou chatbot conversacional 
permite que as empresas ofereçam 
atendimento 24/7 e de modo imediato, 
funcionando como um canal de 
autoatendimento para os clientes e 
disponibilizando as informações. Estas são 
historicamente as principais vantagens dos 
chatbots que a IA Conversacional mantém até 
hoje.
 

No entanto, o verdadeiro poder dessa 
tecnologia está em muitas outras 
funcionalidades que fazem dela uma solução 
de ponta a ponta para o atendimento ao 
cliente. Vejamos algumas:

• Conversas abertas e naturais: 
Diferentemente do que ocorre em um fluxo 
estruturado de perguntas e respostas, na 
conversa com uma plataforma de IA 
conversacional os seus clientes poderão fazer 
as perguntas como quiserem. Conforme 
explicamos antes, essa tecnologia foi 
desenvolvida para estabelecer conversas 
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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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abertas e desestruturadas, abrangendo todos 
os tipos de interação. Assim, a experiência 
será mais fluente, empática e similar a uma 
interação humana.

• Integrações com outras plataformas: 
Trata-se da capacidade de um bot com IA 
Conversacional de se integrar ou conectar a 
outras plataformas. No caso dos bancos, é o 
que permite que o bot se conecte com um 
CRM ou outro software usado para o envio de 
informações personalizadas a um cliente 
quando este faz consultas sobre saldos, 
últimos movimentos ou vencimentos de 
cartões.

• Omnichannel: Não se trata apenas de estar 
presente em todos os canais, mas sim de 
adaptar a experiência automaticamente de 
acordo com as características de cada um 
deles. Assim, você poderá oferecer a mesma 
qualidade de atendimento em todos os 
canais, mas por meio de interações fluentes 
que aproveitam o melhor de cada um.

• Privacidade e segurança: Uma plataforma 
conversacional com IA para um banco pode e 
deve cumprir com determinados parâmetros 
de segurança, como criptografia e codificação 
de dados.

• Transferências automáticas e 
transparentes para um Live Chat: Em casos 
complexos que exigem intervenção humana, 
você pode transferir para um agente ao vivo 
no seu live chat sem sair da janela de chat.

• Escalabilidade: Não importa se precisa 
resolver uma ou um milhão de consultas. As 
plataformas com IA Conversacional são 
escaláveis, ou seja, têm a capacidade de 
responder a quantas consultas forem 
necessárias sem nenhum tipo de intervenção 
técnica ou humana.

• Facilidade de uso e implementação 
no-code: Uma plataforma conversacional 
para atendimento ao cliente deve poder ser 
implementada ou modificada sem que seja 
preciso recorrer a uma equipe técnica. Assim, 
qualquer pessoa da equipe poderá utilizá-la e 
modificar seu conteúdo.

• Notificações e mensagens proativas: 
Como não se trata simplesmente de um fluxo 
de perguntas e respostas estruturadas, uma 
plataforma de IA Conversacional também 
permite que você comece a conversa com os 
seus clientes quando quiser, por meio de 
notificações push ou de mensagens proativas 
via WhatsApp.

Com o Engage da Aivo você pode iniciar 
conversações com os seus clientes no 
WhatsApp enviando notificações 
proativas sobre promoções, 
lançamentos, reposição de estoque ou 
disponibilidade de um produto, e estado 
de uma compra.
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Como mencionamos no capítulo anterior, dois 
dos grandes diferenciais da IA Conversacional 
são sua capacidade tanto de se integrar a 
outras plataformas como de se adaptar a 
múltiplos canais automaticamente. Vejamos 
em profundidade cada um desses pontos.
 
Integrações para um nível mais alto 
de resolução

As integrações são o que diferencia um 
simples bot com perguntas frequentes de 
um verdadeiro assistente bancário. Enquanto 
o primeiro se limita a responder com 
respostas descritivas ou instrutivas, o 
segundo pode resolver gestões 100% dentro 
da janela do chat.
 
O que é uma integração? Trata-se da conexão 
entre dois ou mais softwares, plataformas ou 
ferramentas digitais para migrar dados e 

funcionar em conjunto, permitindo 
potencializar e complementar suas 
funcionalidades.
 
Vejamos um exemplo: quando um cliente 
pergunta a um bot conversacional qual é o 
saldo disponível na sua conta, o que ele 
espera é que o bot possa informar 
diretamente o saldo, não enviar instruções 
sobre como baixar o app do home banking e 
ver o saldo lá. Essa simples resposta é o que 
diferencia uma experiência resolutiva e ágil de 
uma experiência complexa e com atritos.
 
Para isso, é fundamental poder integrar a sua 
plataforma de IA Conversacional com todos 
os softwares que você já utiliza, seja sua 
plataforma bancária, seu CRM ou sua 
ferramenta de e-mail marketing, entre outras.
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A importância de um bot 
conversacional integrado e 
omnichannel

03.
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Benefícios de uma plataforma integrada para 
os seus clientes:

• Obtenção de respostas personalizadas.
• Possibilidade de realizar transações do 
início ao fim sem sair da janela do chat. Por 
exemplo, fazer uma transferência bancária, 
desbloquear um cartão ou obter o extrato de 
uma conta. 

Benefícios de uma plataforma integrada para 
a sua equipe:

• Automatização de transações sem passar 
por um agente humano.
• Agilidade nos processos, tanto para o 
cliente como para o agente humano, se 
precisar intervir em um caso complexo.
• Redução do tempo médio de atendimento.
• Melhoria da satisfação do cliente e, 
consequentemente, da retenção.

O papel do omnichannel

Além da possibilidade de integração com 
diversas plataformas, os chatbots com IA 
Conversacional têm uma segunda 
capacidade que já mencionamos: a de se 
adaptarem automaticamente a qualquer 
canal, respeitando as características e 
dinâmicas de cada um.

Assim, eles podem manter conversas abertas 
em canais como web chat, WhatsApp, 
Instagram, Facebook Messenger, um 
aplicativo móvel e muitos outros sem que 

você precise fazer nenhum esforço adicional. 
O mesmo conteúdo que já está disponível 
para um canal será adaptado a qualquer outro 
que você tenha disponível, permitindo que o 
usuário resolva suas dúvidas pelo canal que 
preferir.
 
Isso é essencial porque nem todos os clientes 
escolhem os mesmos canais para se 
comunicar com as empresas. Alguns preferem 
o home banking ou o bot por meio do app, as 
gerações mais novas talvez optem pelo 
Instagram, e muitos outros talvez decidam 
usar o WhatsApp.
 
Vejamos um exemplo concreto. Imagine que 
você precisa implementar um canal digital 
para se comunicar com o segmento de 
clientes com mais idade. Provavelmente essas 
pessoas não se sintam tão à vontade baixando 
aplicativos, iniciando a sessão e navegando 
em um universo com o qual não têm 
familiaridade.
 
O mais provável é que escolham o WhatsApp 
para a comunicação com o banco, já que têm 
o aplicativo instalado, sabem utilizá-lo e é o 
que mais adotam na vida diária para se 
comunicar com familiares e amigos. Poder 
oferecer assistência digital nesse canal sem 
encaminhar o cliente para outro espaço e 
solucionando todas as consultas ou 
resolvendo as gestões sem sair da janela do 
chat é uma forma empática e resolutiva de 
dar suporte.
 

E-Book | Financeiro — IA Conversacional: Como criar um assistente bancário resolutivo e omnichannel

https://pdt.aivo.co/l/848393/2022-08-10/2xd74k
https://pdt.aivo.co/l/848393/2022-08-10/2xd74n
https://pdt.aivo.co/l/848393/2022-08-10/2xd7g5
https://pdt.aivo.co/l/848393/2022-08-10/2xd74k+


16

WEB

Canais Plataformas

Facebook

WhatsApp

Instagram

Página Web

IA Conversacional AWS

BBDD Propias

Autenticação Biométrica

Sistema de Criptografia

Agora imagine um millennial ou centennial. 
Esses jovens pertencem a gerações que 
priorizam o imediatismo acima de tudo e seu 
canal preferido é o Instagram. Eles valorizarão 
mais um banco que preste um atendimento 
completo nesse canal do que outro que os 
obrigue a enfrentar processos complexos, 
burocráticos e lentos em outros canais que 
não são seus preferidos.

Integrações e omnichannel, a 
equação perfeita

Já falamos sobre a importância das 
integrações para obter um nível de resolução 
mais alto, assim como sobre o papel do 
omnichannel para uma experiência imediata, 
empática e personalizada.

 Agora, imagine uma experiência que combine 
ambos os aspectos: por um lado, as consultas 
transacionais e resolutivas e, por outro, a 
possibilidade de manter esse tipo de 
interação no canal preferido de cada cliente. 
O resultado? Um verdadeiro assistente 
bancário ao alcance de uma simples 
mensagem.
 
As possibilidades são infinitas: Seus clientes 
poderão consultar o saldo pelo WhatsApp, 
pedir o extrato do cartão pelo Instagram, 
desbloquear um cartão de débito pelo 
Facebook Messenger ou até pedir um 
empréstimo pelo bot do app. Tudo depende 
das integrações implementadas e dos canais 
ativados.
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O melhor? Todas essas possibilidades são 
configuradas uma única vez e depois se 
adaptam automaticamente a cada canal, 
reduzindo os esforços da sua equipe. Além 
disso, se você precisar editar alguma resposta, 
poderá fazer isso sem código e sem a 
intervenção de alguém com conhecimentos 
técnicos.
 
Basta contar com uma forma de autenticação 
do usuário para que cada cliente possa 
comprovar sua identidade e assim acessar os 
dados.
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Casos de uso para 
implementar no seu 
assistente bancário

04.

Como já mencionamos no capítulo anterior, as 
possibilidades são infinitas. Ao integrar seu 
bot conversacional a outras plataformas e 
ferramentas você poderá resolver inúmeros 
problemas e consultas dos seus clientes com 
rapidez e eficiência.
 
Vejamos alguns casos incríveis que você pode 
implementar na sua estratégia:
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Abertura de conta on-line

Atrair novos clientes é importantíssimo para 
todos os bancos. Para isso, simplificar todo 
tipo de gestão inicial pode ajudar a captar 
mais rápido os clientes em potencial. Em vez 
de agendar uma ida a uma agência física, fazer 
a pessoa esperar no telefone ou solicitar 
gestões complexas no home banking, que tal 
ajudá-la a abrir uma conta da forma mais ágil e 
fácil possível?

Com um bot conversacional integrado à sua 
plataforma bancária, seus futuros clientes 
poderão abrir uma conta em poucos 
segundos utilizando o canal que prefiram.
 
Imagine um jovem que está procurando um 
banco para abrir sua primeira conta. Ele tem 
duas opções: um banco que exija a presença 
física em um dia de manhã e outro que 
simplesmente peça para enviar a 
documentação pelo WhatsApp. Qual você 
acha que esse perfil de cliente escolherá? O 
segundo banco, claro!

19
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Olá, quero abrir uma conta

María González

Conta Corrente

58937812

mfernandez@email.com

Conta Corrente

Conta Poupança

Olá! Eu sou seu assistente 
bancário. Como posso te ajudar?

TrustBank

Legal! Seja bem-vindo ao Trust 
Bank. Como é seu nome?

Perfeito! Estamos quase lá. Por 
último, você pode compartilhe 
um endereço de e-mail comigo?

Prazer em conhecê-la!      Em que 
tipo de conta você está interessada?

Excelente        Agora digite 
seu CPF.

Escreva sua mensagem aqui

Assistente Virtual

Muito obrigado!       Você receberá 
um e-mail com todas as 
informações sobre sua nova conta.



Banorte, um dos maiores bancos do México, 
realiza esse tipo de autenticação em 
Pensiones Banorte para identificar seus 
clientes pensionistas por meio do AgentBot, o 
bot da Aivo. Julián Abascal, Diretor Geral de 
Pensiones Banorte, comentou em uma 
entrevista com a Aivo: “Não poderíamos ter 
serviços digitais se não tivéssemos a 
segurança de que a pessoa com quem 
estamos interagindo é aquela mesma. Desde 
que vemos o cliente no primeiro contato, 
temos seus dados, acessamos o banco de 
dados nacional e, por meio da digital, 
sabemos se o cliente é mesmo aquele”.

“Foi tão bem-sucedido que hoje é o canal 
pelo qual mais concedemos empréstimos ao 
sistema de pensionistas, 70% são por meio de 
canais digitais e cerca de 60%, graças à 
biometria de voz.” 

Iván Miguel Aguirre,
Diretor de Análise e Canais Alternativos de 
Pensiones Banorte

Autenticação de identidade por voz

Para que os seus clientes possam 
efetivamente acessar os próprios dados e 
resolver consultas transacionais, primeiro eles 
terão que autenticar sua identidade. Você 
pode utilizar diferentes metodologias para 
isso, mas por que não adotar a forma mais 
familiar para eles? Com apenas uma 
mensagem de áudio enviada pelo WhatsApp 
será possível fazer a autenticação usando a 
biometria por voz. Em alguns segundos, as 
gestões poderão ser iniciadas na mesma 
janela do chat.

TrustBank

123456

Olá, quero gerenciar a Prova de Vida

Olá� Eu sou seu assistente 
bancário. Como posso te ajudar�

Claro, então vamos ajudá-lo com o 
gerenciamento. Por favor, insira o 
seu número de cliente.

Oi Ana� Por favor, para continuar com o 
processo, envie uma mensagem de voz 
mencionando a seguinte frase:
"Quero autenticar minha identidade"

Prova de vidaa bem-sucedido

20
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Consulta de saldos, últimos 
movimentos e extrato

Com um ecossistema digital integrado, os 
clientes poderão acessar todas as próprias 
informações bancárias por meio de qualquer 
canal, a qualquer hora, conversando com o 
seu bot. Imagine, por exemplo, poder fazer 
todo tipo de gestão pelo WhatsApp enviando 
apenas uma mensagem.

Assim, seus clientes não precisam baixar um 
aplicativo, iniciar a sessão e navegar em busca 
da informação. Basta perguntarem ao bot o 
que querem saber e a resposta virá 
imediatamente, em qualquer dia e horário.

Esse é o caso do Banco Comafi, um banco 
argentino que está sempre na vanguarda em 
termos de inovação. Por meio da Sofia, seu 
bot conversacional com a IA Conversacional 
da Aivo, os clientes podem obter informações 
de todos os tipos pelo WhatsApp. Ao 
cumprimentar a Sofia pelo chat, ela fornecerá 
uma extensa lista com todas as consultas e 
transações que o cliente pode fazer ali. Saiba 
mais sobre essa experiência no próximo 
capítulo.

TrustBank

Olá, quero verificar o saldo do meu 
cartão de crédito

Sim, você poderia me enviar o 
resumo do cartão�

Olá� Eu sou seu assistente 
bancário. Como posso te ajudar�

Claro� Você pode baixá-lo 
no link abaixo:

Posso te ajudar de alguma forma�

Os saldos do seu cartão são:
      Cartão Visa: R� 123.400,50
      Cartão Master: R� 78.100,30

pdf Resumo Cartão.pdf
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Pedido de aumento de limite do 
cartão de crédito

Os consumidores esperam que os bancos 
aproveitem as informações que já têm sobre 
eles para realizar as gestões com agilidade. 
Entre elas está a solicitação de aumento do 
limite de crédito em compras com cartão. Faz 
parte do passado ter que ir a uma agência 
entregar documentos de comprovação de 
renda. Hoje, os bancos podem reconhecer os 
depósitos que uma conta recebe e autorizar 
automaticamente o aumento de limites por 
meio de um bot conversacional preparado 
para isso.

Envio proativo de promoções 

Com certeza o seu banco implementa várias 
campanhas de fidelização de clientes, como 
promoções específicas em determinadas 
lojas ou dias. Você pode aproveitar as 
mensagens de WhatsApp para relembrar essa 
vantagem e se assegurar de que os seus 
clientes conhecem todos os seus benefícios.
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TrustBank

olá, vou fazer uma viagem e gostaria 
de aumentar o limite do meu cartão 
de crédito

Olá� Por favor, insira os últimos 
quatro números do seu cartão

Ótimo. Digite o token que acabei de enviar 
para o e-mail cadastrado em sua conta. 

Pronto� O limite do seu cartão 
foi atualizado com sucesso.

Perfeito� Verificamos e você tem um 
aumento de limite de R�25.000 
disponível Quer avançar�

7653

8360

Obrigado

Aumentar limite

Em outro momentoAumentar limite

TrustBank

Olá� Você sabe que dia é hoje� É 
#TrustyPromo terça-feira�        Hoje você 
terá 50%OFF em qualquer compra de 
itens eletrônicos que fizer na The 
Awesome Store. O que está esperando� 

bit.ly/trusty-promo

Bom trazer boas notícias�

yayyy obrigado por me avisar�
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Solicitação de token 

Os clientes que já têm o app do home banking 
instalado e se sentem à vontade ao utilizá-lo 
com certeza recorrerão a ele regularmente 
para solicitar o token em diferentes situações.

Mas o que acontece com quem não gosta de 
usar esses aplicativos com os quais tem 
pouca familiaridade? Nesses casos, poder 
fornecer as mesmas informações em outros 
canais é fundamental.

Imagine, por exemplo, um cliente que está 
realizando uma compra ou precisa fazer uma 
transferência pela primeira vez. Bastará 
escrever para o bot no WhatsApp e solicitar o 

token, que será enviado em segundos sem a 
necessidade de baixar nenhum aplicativo nem 
fazer nenhum esforço extra.

Pagamento de serviços

Pagar serviços não é mais nem deveria ser 
uma gestão lenta e burocrática. Por meio de 
uma integração entre o bot e o home banking, 
seus clientes poderão gerir os pagamentos de 
luz, gás, celular, internet ou qualquer outro 
serviço por meio do bot. Dizendo “quero 
pagar meus serviços”, serão conduzidos pelo 
bot até concluírem todos os pagamentos nas 
plataformas correspondentes.
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Olá, preciso do token para fazer 
uma compra

Olá� Eu sou seu assistente 
bancário. Como posso te ajudar�

32996735

1

Eu cuido disso      Vou pedir algumas 
informações: Por favor, digite seu 
CPF (Somente números)

Pronto� Seu token é 763. Lembre-se 
que é válido por 24 horas.

1. 1990

2. 1957

3. 1981

 Qual desses anos corresponde 
ao nascimento da pessoa que 
precisa do token� 

3

8753

ótimo, muito obrigado!

Olá! Eu sou seu assistente bancário e 
estou aqui para ajudá-lo.

TrustBank

Qual é o seu número de usuário para 
sua conta de eletricidade?

Perfeito. Você pode pagar pelo 
serviço de Energia no link a seguir
ppagamentos.com/8753

Selecione o pagamento que 
deseja efetuar:
       Água
       Gas
       Energia

Olá, quero fazer o pagamento dos 
serviços do mês de julho

1

2

3

WEB
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Gestão de reclamações

Não existe nada mais frustrante para um 
cliente do que querer fazer uma reclamação e 
não saber como. Muito pior é quando as linhas 
telefônicas estão sempre ocupadas, ou nem 
sabem para que número ligar.

Por que não simplificar essas gestões e 
resolver um problema para os clientes? Com 
um bot integrado, eles poderão reclamar de 
movimentos que não reconhecem, 
desbloquear uma conta e resolver qualquer 
outro problema que possa surgir na conta 
bancária ou nos cartões.

Além da integração, você pode contar com 
um Live Chat que transfira a conversa para um 
ser humano em casos complexos, de forma 
automática e sem sair da janela do chat. 
Assim, você garantirá que seus clientes 
poderão se comunicar com um ser humano se 
for necessário.
Assim você solucionará as reclamações com 
agilidade, rapidez e simplicidade no mesmo 
lugar, facilitando os processos dos seus 
clientes e melhorando a experiência com a 
sua marca.
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TrustBank

Minha conta mostra despesas 
que não fiz

Não se preocupe, estou aqui para 
ajudá-lo. Por favor, selecione a opção 
que você precisa escolher:
 Bloquear minha conta
 Gerencie a falta de conhecimento 
da compra
 Entre em contato com um agente

1

2

3

Vou fazer algumas perguntas para 
iniciar a reclamação. Qual é o valor da 
compra que você deseja ignorar�

Agora digite o nome do 
movimento, como aparece no 
resumo do seu cartão.

Pronto, já estamos trabalhando na 
reclamação. O seu número de 
procedimento é 8741. O reembolso 
do valor pode demorar entre 5 a 10 
dias úteis.

Finalmente, qual é a data 
dessa compra�

2

R� 550,00

Pagoelectro

06/04/2022

muito obrigado

https://pdt.aivo.co/l/848393/2022-08-10/2xd77v
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Desbloqueio de cartão de débito

Ter que ir a um caixa eletrônico para 
desbloquear um cartão de débito é coisa do 
passado. Atualmente, os clientes esperam 
resolver transações de todos os tipos no 
conforto das suas casas, especialmente 
quando se trata de gestões burocráticas e 
simples.

Agora é possível desbloquear um cartão de 
débito utilizando um bot conversacional no 
WhatsApp, Facebook, Instagram ou qualquer 
outro canal. Você pode utilizar um QR Code 
enviado junto com o cartão para que os seus 
clientes acessem o bot, validem sua 
identidade e desbloqueiem o cartão em 
apenas alguns segundos.
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Gestão de segurança

A segurança é o aspecto mais importante para 
um cliente na interação com um banco. Os 
clientes esperam que seu capital e seus dados 
estejam protegidos, assim como esperam 
poder solucionar em poucos segundos 
qualquer inconveniente que coloque sua 
segurança em risco. Hoje isso é especialmente 
importante devido às fraudes digitais.

Assim, a autenticação de dois fatores por meio 
de um e-mail ou um número de celular é 
essencial nas transações digitais. Também é 
recomendável oferecer a possibilidade de 
realizar uma troca imediata da senha do caixa 
eletrônico ou da senha das operações via 
internet.

1234

123456

6789

Olá� Preciso mudar minha senha do 
caixa eletrônico com urgência

Olá� Estou aqui para ajudá-lo. Para 
começar, digite sua senha atual

Insira o código de seis dígitos 
abaixo que enviamos para seu 
e-mail associado.

Muito obrigado� Agora sim, digite 
sua nova senha de caixa eletrônico 
de quatro dígitos.

Pronto� A senha foi alterada 
com sucesso

TrustBank

Olá� Quero ativar meu cartão 
de débito

Agora insira o código de 6 dígitos que 
enviamos para o seu e-mail.

A ativação do seu cartão foi 
bem-sucedida�

Olá� Eu sou seu assistente bancário. 
Por favor, escreva os últimos 4 dígitos 
do seu cartão de débito que você 
deseja ativar 

1234

123456

muito obrigado
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Casos reais: 
Envolvendo três 
assistentes bancários

05.

Compartilhamos a seguir a história de três 
bancos que contam com o AgentBot, o bot 
conversacional com a IA da Aivo, e como 
utilizam as integrações para melhorar a 
experiência do cliente.
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Jeitto Crédito

Antes de implementar seu assistente virtual, a 
Jeitto sabia muito bem o que queria. Isso 
permitiria otimizar prazos e custos, 
canalizando a maior parte das consultas 
frequentes por meio do assistente virtual e 
liberando os agentes humanos para os casos 
mais complexos.

Com esses objetivos em mente, a Jeitto 
Crédito implementou o bot conversacional da 
Aivo. Como a maioria das transações da 
empresa é realizada pelo aplicativo, o canal 
era central na estratégia de automatização, 
além do site.

Entre as consultas que o bot resolve, as 
principais são relativas a limites de gastos e 
dúvidas com o aplicativo. Além disso, o bot 
também apoia a renegociação de dívidas com 
os clientes e realiza envios de faturas e 
notificações.

Isso é possível graças às integrações que 
permitem resolver consultas transacionais, 
permitindo assim um atendimento mais 
eficiente, resolutivo e imediato.

Pouco tempo depois da implementação do 
bot com IA Conversacional começaram a 
aparecer resultados positivos, com redução 
significativa do número de consultas 
encaminhadas aos agentes humanos.

O bot aumentou o total de sessões 
automatizadas em 550%: de 10K (10.000)em 
maio de 2021 para 65K (65.000) em setembro 
do mesmo ano. Tudo isso respondendo a 98% 
das consultas com uma eficácia de 94%.
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Fale com o Jotta

Thiago, a començarmos, escolha 
um dos assuntos abaixo ou digite 
algo especifico, como “como 
transferir um valor para minha 
conta Jeitto�”

Quiero falar sobre limite

Quiero falar sobre pagamento
de fatura

Quiero falar sobre minhas
faturas em atraso

Empréstimo Pessoal Jeitto

Dúvidas sobre o aplicativo

Oi Jotta�

Seja bem-vindo ao canal de 
atendimento Jeitto

Type your message here

May 2021 Jun 2021 Jul 2021 Aug 2021 Sep 2021

80 K

60 K

40 K

20 K

0

10.1 K

15.9 K
37.9 K

61.3 K

65 K

Total de Sessões



Banco Comafi

O Banco Comafi, que se destaca em termos 
de inovação e incorporação de novas 
tecnologias, está liderando um processo de 
digitalização na indústria bancária argentina 
baseado na inteligência artificial 
conversacional da Aivo para melhorar a 
experiência dos seus clientes.

Com o objetivo de implementar um novo 
canal de comunicação que responda 24/7 e 
de modo instantâneo, personalizado e 
resolutivo para dar suporte de primeiro nível, o 
Banco Comafi criou a Sofia, seu bot com IA 
Conversacional.

A Sofia se encarrega de personalizar a 
experiência dos clientes ao ser sua 
assistente bancária pessoal no WhatsApp. 
Graças às suas integrações com as 
plataformas do banco, ela é capaz de:

• Reconhecer o cliente e chamá-lo pelo 
nome.
• Desbloquear o cartão de débito.
• Fornecer informações personalizadas, 
imediatas e 24/7 sobre:

1. Saldos.
2. Últimos movimentos da conta.
3. Montante disponível no cartão de 
crédito
4. Próximo fechamento e vencimento 
do cartão.
5. Último extrato da conta e do cartão 

de crédito em formato PDF (pode ser 
visualizado no aplicativo e baixado no 
dispositivo).

Com tudo isso, sem dúvida o impacto da Sofia 
nos últimos anos foi excepcional.

• Cresceu 387% em 2020 e 40% em 2021.
• No último trimestre de 2021, atendeu mais 
de 27.000 clientes em 40.000 sessões, que 
geraram mais de 150.000 interações em 
média por mês, com uma efetividade de 95% 
e um tempo médio inferior a 1 minuto.
• Proporcionou uma satisfação média dos 
usuários de 4,5 estrelas em 5.
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CONHEÇA O CASO COMPLETO

Sessões
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BAC Credomatic

O BAC Credomatic, um dos bancos mais 
importantes da América Central e do Caribe, 
implementou sua plataforma de IA 
Conversacional nos seis países nos quais está 
presente: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicarágua, Honduras e Panamá.

Em todos eles o bot pode dar assistência pelo 
web chat. Na Costa Rica e na Guatemala 
também pode fazer isso pelo Facebook 
Messenger, uma opção a mais para os 
clientes.

Mas o que torna este bot um assistente 
bancário excepcional são suas integrações. 
Atualmente, a plataforma com IA pode 
responder, por exemplo, a consultas sobre 
saldo, pontos acumulados, tipo de câmbio 
(dólar/euro) e informações previdenciárias.
Além disso, a solução com IA Conversacional 
está conectada a outras ferramentas de 
atendimento ao cliente, como o Genesys 
Engage, permitindo assim encaminhar 
consultas a agentes humanos. 

Como resultado, em 2021 o bot respondeu de 
modo eficaz a 94% das consultas recebidas 
em um tempo médio de 1:07'. Apenas 23% 
das consultas foram encaminhadas a agentes 
humanos, e muitas delas fazem parte de uma 
estratégia de encaminhamento do banco para 
determinadas circunstâncias.
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aumento da retenção de clientes e, 
consequentemente, aumento do faturamento.

Boa sorte! 

Esperamos que este material tenha servido 
para levar a sua estratégia de Experiência do 
Cliente a outro patamar.
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Como você viu, as possibilidades são infinitas. 
Nos capítulos 4 e 5 foram mencionados 
apenas os exemplos mais comuns solicitados 
hoje pela maioria dos bancos, mas o potencial 
de uma plataforma integrada não tem 
limites. Pense nas necessidades dos seus 
clientes, analise que gestões podem ser 
automatizadas e comece a desenhar uma 
experiência resolutiva e omnichannel.

Por um lado, você verá os resultados na 
experiência do cliente. As métricas que você 
deve levar em conta são:

• Aumento da retenção do bot.
• Aumento da efetividade do bot.
• Redução do tempo médio de atendimento.
• Redução da carga de trabalho dos agentes.
• Maior satisfação do cliente dentro do bot e,
portanto, maior NPS.

Por outro lado, você verá resultados gerais 
com impacto em todo o seu negócio, como 
redução de custos em atendimento ao cliente, 

Conclusão e resultados 
esperados

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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