
Criando o chatbot
de telecomunicações 
perfeito

Reimagine a experiência dos clientes
de Telecom com o uso de inteligência 
artificial conversacional e automações



O contexto
Jornadas digitais claras podem 
ajudar as telecoms a terem 3,4x 
mais conversões - McKinsey.

Os clientes esperam que as 
experiências digitais oferecidas por 
seus provedores de 
telecomunicações correspondam 
às experiências que recebem com 
empresas de outros setores – 
inclusive nativos digitais. E sejam 
consumidores finais ou PMEs, as 
pessoas buscam poder interagir 
com as telecoms por meio de 
autoatendimento digital e pelos 
canais de sua escolha.

Isso torna a experiência do cliente 
o principal fator de diferenciação 
capaz de fidelizar o cliente, 
aumentando o valor do tempo de 
vida dele (CLV) e a receita gerada 
em decorrência. E, para que isso 

aconteça, não se trata apenas de 
adotar os avanços tecnológicos já 
existentes no mercado, mas de 
fazê-los corretamente.
É exatamente neste ponto que a 
Infobip entra: para acelerar e 
unificar seus esforços de 
transformação digital de suas 
comunicações. 

Como empresa de 
telecomunicações, você deve 
tentar resolver os problemas de 
seus clientes ao mesmo tempo em 
que cria uma comunicação 
conversacional e fluida com eles. 
Para isso, será necessário 
transformar seus canais digitais em 
canais comerciais conversacionais.

Nós entendemos as telecoms

Como fornecedor líder de comunicações em nuvem para telecomunicações, na 
Infobip ativamos 262 chatbots para telecom em 2021, gerando mais de 75 milhões 
de interações com clientes. Mas isso não foi tudo! Nós analisamos essas interações 
e reunimos nossa experiência com telecomunicações para buscar entender: 

• Os melhores casos de uso para telecoms

• O valor agregado pelos chatbots à jornada do cliente

• Os avanços tecnológicos nos chatbots

Dê uma olhada neste guia para entender como os chatbots podem 
ajudá-lo a oferecer uma experiência melhor para seus clientes. 

5,99
milhões
de sessões 

262
chatbots
ativados  

75,07
milhões de
mensagens trocadas

30,2
milhões de mensagens
enviadas por usuários

Chat ao vivo 
(web e móvel)WhatsApp Messenger

Os canais mais comuns
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https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/rules-of-engagement-winning-with-the-basics-in-digital-telecommunications?cid=soc-web


Cenário atual
das empresas de
telecomunicações 
em relação a CX
Entregar a experiência que seu cliente 
espera de você continua sendo um grande 
desafio, afinal as telecoms ainda enfrentam 
uma ampla gama de problemas legados 
que dificultam seu CX e suas estratégias 
omnichannel - necessárias para seu 
crescimento. Com base em nossa pesquisa, 
descobrimos que os clientes desejam 
principalmente:

•

 

Resolução rápida de problemas

•

 

Tempos de espera curtos

•

 

Atendimento e suporte ao cliente 
oferecidos através de seus canais de 
comunicação preferidos.

Sem dúvida, os elementos listados acima 
têm impacto direto em métricas 
importantes como ARPU (receita média 

Elementos essenciais para clientes de telecomunicações

por cliente), lucro líquido e valores 
relevantes para os acionistas como ROE 
(retorno sobre capital) ou ROIC (retorno 
sobre capital investido). 

Os chatbots com inteligência artificial 
ajudam as empresas de telecomunicações a 
acelerarem e simplificarem seu 
atendimento ao cliente, tornando as tarefas 
manuais mais eficientes e com mínimo erro.

Segundo a McKinsey, operadoras como BT 
e MASMOVIL adotaram um redesenho 
radical e retrospectivo de suas operações de 
atendimento ao cliente, que permitiu a elas 
e a muitas outras reduzir custos (até 35% 
em um dos casos), melhorar a eficiência e 
os tempos de ciclo, reduzir o volume de 
chamadas (Até 50% em outro caso) e 
aumentar o NPS em até 20 pontos.

Experimenta os atributos
diferenciados do produto
adquirido.

Compra e ativação do
produto adquirido.

O cliente explora os produtos
através de múltiplos canais.

São oferecidos diferentes
produtos com características
personalizadas.

APRENDIZADO COMPRA ATIVAÇÃO USO PAGAMENTO SERVIÇO

Realiza pagamentos sem
nenhuma fricção.

Tem uma experiência de
pósvenda e suporte
diferenciada e customizada.

Tempos de espera curtos ao entrar em contato com a área de suporte.
4% 30% 67%

Posso entrar em contato com minha operadora através do canal de comunicação de minha escolha.
1% 36% 60%

Posso entrar em contato com minha operadora a qualquer momento, mesmo fora do horário comercial.

Autoatendimento eficiente. Consigo obter as informações que preciso e realizações ações ou alterações simples sem 
precisar entrar em contato com um agente do meu provedor.

7% 36% 57%

6% 39% 56%

Não preciso repetir minha consulta ao ser transferido entre diferentes agentes de atendimento.
6% 39% 55%

Posso obter atendimento por meio de mensagens e sem a necessidade de falar com um agente.
14% 41% 45%

O operador resolve minhas dúvidas ou problemas muito rapidamente.
1% 27% 70%

Não é importante Importa um pouco Importa muito/ É crítico
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Chatbots no centro
da revolução de CX
As duas tecnologias de comunicação que auxiliam na criação de 
uma experiência do cliente mais completa são:

A inteligência artificial ajuda a imitar a linguagem e o comportamento humano 
ao interagir, enquanto a automação assume as tarefas repetitivas daquele 
atendimento. Juntas – e munidas com os dados dos clientes – elas são capazes 
de criar uma experiência muito mais inteligente e envolvente.

Inteligência Artificial Automatização
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Suporte automatizado

Os clientes estão cada vez menos 
propensos a ligar para um contact 
center ou visitar uma loja física. 
Eles querem ter o controle sobre 
seus canais de suporte e sobre o 
tempo que disponibilizam para seus 
atendimentos. Portanto não é de 
surpreender que cada vez mais 
empresas de telecomunicação 
estejam recorrendo à inteligência 
artificial para melhorar o 
engajamento do cliente por meio 
de ofertas de autoatendimento e 
suporte. Hoje, os chatbots com IA 
estão disponíveis em vários canais, 
incluindo: web, aplicativos móveis, 
WhatsApp, Messenger, Viber e 
muito mais. E, de fato, os chatbots 
são capazes de entender e 
responder aos usuários de forma 
natural e conversacional, porque 
são progressivamente treinados 
para resolver consultas diferentes. 

A inteligência artificial ajuda 
entender o cliente e suas 
necessidades particulares, 
permitindo que os chatbots usem 
as preferências de compras e 
interações para oferecer produtos 
relevantes e gerenciar a jornada do 
cliente com mais eficiência. Isso 
ajuda a aumentar a satisfação do 
cliente, reduzir o churn e aumentar 
o ARPU com upsells e cross-sells.

A inteligência artificial e a 
automação estão tornando as 
telecoms prioritariamente digitais, 
oferecendo chatbots de suporte em 
vários canais. Além disso, uma 
experiência omnichannel reúne 
todas as interações e o histórico do 
cliente em uma única plataforma, 
garantindo um engajamento coeso 
em diversas etapas da sua jornada. 
Isso permite que as empresas de 
telecomunicações forneçam suporte 
aprimorado, tempo de resolução 
reduzidos e altíssimas experiências. 

Já sabemos que os clientes estão 
dispostos a se inscreverem para 
novos serviços online. Desde o 
pedido ou registro do SIM até a 
atualização de pacotes ou pedido 
de novos telefones celulares, todo 
o processo pode ser automatizado 
com chatbots fornecendo 
assistência em todas as etapas do 
processo. Isso ajuda a capturar 
informações cruciais e também que 
você verifique a identidade de seus 
clientes em tempo real. 

Ao unir automação e inteligência 
artificial, é possível facilitar as 
decisões de compra e os 
procedimentos de pagamento.
Os chatbots desenhados a partir de 
ambas as tecnologias permitem 
oferecer um serviço instantâneo, 
sem intervenção humana. Como 
opção complementar, a intervenção 
humana pode ser facilmente 
integrada para garantir que 
nenhuma consulta fique sem 
resposta – mesmo que ela não tenha 
sido previamente inserida nos dados 
do bot. Isso garante suporte sempre 
ativo e eficiente, o que gera clientes 
satisfeitos como consequência.

Transformando a experiência das 
telecoms com IA e automações

Experiência omnicanalRecomendações personalizadas Onboarding automatizado Satisfação instantânea do cliente



O caminho para fornecer uma 
experiência otimizada digitalmente 
pode parecer difícil em um primeiro 
momento, mas, felizmente, na Infobip  
temos toda a jornada dos clientes das 
telecoms coberta. Embora muitos de 
vocês já tenham chatbots adicionados 
ao seu suporte ao cliente, é hora de ver 
se essa poderosa ferramenta está sendo 
usada em seu potencial máximo e não 
somente respondendo às perguntas 
frequentes dos seus usuários.

Após analisar milhões de interações 
com chatbots de várias empresas de 
telecomunicação em todo o mundo, 
selecionamos alguns dos casos de uso 
obrigatórios de uma perspectiva de 
atendimento ao cliente, 
autoatendimento e impacto em vendas. 

Reportar um problema

Recarga

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
• Os clientes se sentem à vontade usando um chatbot para reclamações que exigem atenção imediata;
• Interagir com chatbots é a maneira mais rápida de resolver problemas ou dúvidas;
• A transferência para agentes humanos ocorre em apenas 8,4% dos casos de atendimento;
• Os chatbots obtiveram pontuações de CSAT extremamente altas, com 90% dos clientes afirmando que foram

assistidos e ajudados por eles;
•
 

As recargas são o terceiro uso mais comum de chatbots, provando que os bots são capazes de impulsionar as 
vendas e entregar mais ROI; 

•

 

A verificação de usuários é um dos casos de uso mais populares pelas telecoms. 

Transferência para um
agente de atendimento

Reportar uma falha 

Verificação de usuário 

Má qualidade da rede 

Resgatar pontos

Ofertas de produtos

Serviço não funcionando 

Saldo da conta

Os casos de uso 
mais populares 
para chatbots PRINCIPAIS CASOS DE USO POR SESSÃO ANALISADA

Casos de uso de mensagens de menu

Casos de uso de mensagens sem formulários

• Mensagens sem formulário: esse
tipo de mensagem não parte de um 
único fluxo padronizado, mas sim 
propõe uma interação mais intuitiva 
com os clientes.

• Mensagens de menu: esse tipo de
mensagem são mais frequentes e 
permitem que o cliente escolha 
através de uma lista o tema que 
deseja discutir. 

Os chatbots alcançaram
pontuaçoes CSAT
extremamente positivas,

90% dos clientescom
afirmando que foram
assistidos e ajudados por eles.

2.4%

2.4%

2.7%

2.8%

3.1%

3.5%

3.9%

8.4%

8.9%

28.2%

Transferência para um
agente de atendimento

Rede lenta Reportar um problema
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Agora que você conhece 
os principais casos de 
uso, é hora de entender 
que através do chatbot 
certo é possível entender 
as intenções dos seus 
clientes ou, em outras 
palavras, saber 
exatamente o que eles 
esperam de você.

E por que isso é 
importante? Imagine que 
você é um cliente e 
acabou de receber uma 
fatura errada; precisa ser 
possível inserir a intenção 
de “fazer uma 
reclamação” de uma 
forma bem simples e 
fluida para que seu 
problema seja resolvido 
prontamente, certo? 

Se já tiver uma opção 
específica de reportar um 
problema na sua fatura, 
melhor ainda!

Capacitar seu chatbot, 
fornecendo-lhe as 
intenções corretas, 
facilitará o uso e 
aumentará a satisfação 
dos seus clientes. 
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Promovendo casos de uso 
através da interpretação correta 
das intenções dos clientes
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Casos de uso de chatbots
Através da nossa pesquisa sobre chatbots ativos para empresas de telecomunicação, analisamos centenas de intenções de clientes e 
descobrimos exatamente como elas podem se beneficiar do uso de um chatbot mais avançado e voltado para otimizar a experiência
do cliente. 

Intenções ideais para
chatbots comuns

Intenções ideais para chatbots
voltados para experiência

Consultas pouco frequentes
em chatbots

As intenções descritas acima podem 
ser facilmente atendidas por um 
chatbot baseado em regras ou 
palavras-chave projetado no Answers, 
nossa plataforma de desenvolvimento 
de chatbots. 

As empresas de telecomunicações 
podem aproveitar os chatbots 
orientados para experiências por 
meio de integrações biométricas 
nativas no Answers.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES:
• As empresas de telecomunicações podem aprimorar a jornada dos seus 

clientes fornecendo conversas personalizadas em tom humano por 
meio de chatbots orientados para experiências;
Geralmente, os chatbots exigem ajustes e uma compreensão profunda 
do comportamento do cliente para alcançar os resultados esperados – o 
que é mais fácil de alcançar por meio do uso combinado de uma única 
plataforma de dados do cliente;

• 

•
 

A verificação de usuário habilitada por biometria é um dos casos de uso 
mais populares para chatbots orientados para experiências, pois for-
necem uma autenticação sem atritos;

•
 

Para que a verificação funcione, você precisa de uma plataforma de 
desenvolvimento de chatbot com integração de biometria nativa para criar 
um fluxo fluido. O bot oferecerá aos clientes um guia em vídeo ou instruções 
para que possam ser transferidos facilmente para agente de atendimento – 
que tem acesso a todo o histórico de conversa – caso seja necessário;

•

 

Mudar de “pré-pago” para “pós-pago” pode ser uma intenção 
subutilizado, já que representa apenas 0,8% do total de sessões. No 
entanto, considerando que os bots são usados por clientes de telecoms 
existentes e potenciais, cerca de 1% de 5 milhões de sessões é 
realmente uma excelente conversão automatizada para pós-pago.

0%
0,01%

0,01%
0,01%

0,02%

0,06%

0,06%

2,5%
3,5%

2,8%

2,2%

1,9%

1,6%

0,8%

28%

8,9%

3,9%

3,3%

2,7%
2,4%

Reportar um problema

Reportar uma falha
Oferta de produtos
Saldo da conta

Recargas

Má qualidade da rede
Status de ativação do plano

Vencimento do contrato

Declaração de imposto de renda

Consultas sobre roaming

Status da solicitação

Comparação de planos

Faturas incorretas
Pré-pago para pós-pago

O serviço não está funcionando

Resgatar pontos

Recomendação de planos

Verificação de usuário

Cancelar plano

Portabilidade de número

OK. Vou te transferir para um agente. 
Mas, primeiro, você pode me enviar uma 
selfie para confirmar sua identidade?

Quero falar com um agente

Olá, sou Elisa. Como posso ajudar?
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Com mais de uma década de 
experiência em parceria com 
operadoras e mais de 700 conexões 
diretas com elas, sabemos que os 
clientes desejam interações mais 
seguras. E, para isso, capacitamos 
nossa plataforma de criação de 
chatbots, o Answers, com uma 
solução biométrica de última geração 
que verifica a identidade dos usuários 
por meio de reconhecimento facial.

O futuro das empresas 
de telecomunicação - das 
conversas à segurança

A biometria é útil em muitos cenários, 
desde recargas até para fazer 
alterações ou prorrogações de 
contratos. Um dos casos de uso mais 
bem-sucedidos é o registro do SIM. 
Aqui, os clientes podem simplesmente 
carregar seu cartão ou ID e o chatbot 
faz o resto.

Agora que os eSIMs estão se tornando 
mais populares por entregar um 
processo mais registro mais rápido, a 
biometria traz uma nova vantagem 
competitiva para as empresas telecom. 
E quer saber a melhor parte? É muito 
fácil de implementar! 

Como o Answers, as soluções 
biometria e o Conversations – nosso 
contact center na nuvem – foram 
construídos internamente pela Infobip, 
as empresas de telecomunicação têm 
acesso a uma experiência unificada 

Em 3,5% do total de 5
milhões de sessões
analisadas, os clientes
verificaram sua identidade
para efetuar uma compra,
trocar de pacote de
serviços, etc.

que permite a transferência perfeita 
entre as soluções e entre bots e 
agentes de atendimento.

E isso ajuda os bots a concluírem 
transações de forma mais rápida, ao 
mesmo tempo que reduzem o tempo 
médio de atendimento (AHT), 
liberando os agentes para se 
concentrarem na solução de 
problemas mais complexos em vez 
de colocar esforços em processos de 
verificação de usuário.

O valor agregado mais importante 
vem dos altos padrões de segurança 
de dados incorporados em nossas 
soluções: por padrão, nenhum dado  
é armazenado. E, caso haja a 
necessidade de armazenamento de 
dados, são aplicados os mais altos 
padrões de segurança para cumprir 
as exigências regulatórias vigentes.

Por favor, nos envie uma 
foto do seu documento para 
confirmarmos sua identidade

Aqui está.

Obrigado! Seu SIM foi
registrado.



Os clientes das telecoms estão dispostos a conversar com chatbots em qualquer estágio da sua jornada – desde portabilidade 
de números a recargas, relatório de falhas e atualização de produtos, pontos de fidelidade e mensagens de agradecimento.
A única exigência é que com isso eles obtenham respostas rápidas e assertivas.

Por isso, nossos chatbots garantem atendimento e satisfação ao cliente em toda a sua jornada.

Seja onipresente por meio 
de chatbots em todas as 
etapas da jornada do cliente

Opção de automatização de pedidos
24/7

 
(ex. portabilidade de número)

Simplificar a ativação de um serviço 
(ex. registro de número)

Autosserviço através de UI
conversacional

 
(ex. recargas)

Diminuir o volume de chamadas
recebidas, manter tempo de filas de
espera, gerenciar picos no contact
center

 

(ex. transferência de chamadas)

(ex. ofertas
Complementar compras em um app
de mensagens
relacionadas e de valor agregado)

 

Aumentar as taxas de conversão
Reduzir os custos de aquisição

Acelerar tempo para primeiro uso Experiência melhor para o cliente Mais produtividade para os agentes
de atendimento

Fontes adicionais de receita

COMPRAR ATIVAR USAR SUPORTE CRESCER
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Após a criação de chatbots para mais de 70 milhões de assinantes,
nossos especialistas e consultores conseguiram identificar os principais casos
de uso para esses bots em toda a jornada dos clientes de telecom. 

OBSERVAÇÃO: Considere acrescentar ícones biométricos, comércio 
conversacional e mensagens avançadas às intenções que são adequadas para
esses tipos de tecnologias.

Principais usos em cada etapa da jornada do cliente das empresas
de telecomunicações:

Uso

• Recargas
• Declaração de IR
• Cópia da fatura
• Saldo da conta
• Loja mais próxima

Compra e onboarding

• Portabilidade do número
• Pedir SIM
• Revisar Pedido
• Registro do SIM
• Ativação do pacote

Obter ajuda

• Reportar um problema
• Consultar fatura
• Problemas de login
• Consultar roaming
• Internet lenta

Fidelização e crescimento

• Saldo do programa
de fidelidade

•
 

•
 

Pré-pago para pós-pago
Conhecer novas ofertas

• Resgatar pontos
•

 
Mudar de plano

Construindo a próxima geração de chatbots

1

5

3

2

4

Embora existam muitos chatbots no mercado, como empresa de telecomunicações você já está um 
passo à frente em comparação com outros setores. No entanto, a tecnologia de comunicação cresceu 
em ritmo acelerado e é hora de as telecoms se prepararem para superar sua concorrência.  Essas são as 
cinco principais tendências a serem lembradas ao se criar um chatbot: 

Mantenha um design conversacional:
o papel dos chatbots é manter os clientes 
satisfeitos, transferindo-os para os agentes 
de atendimento apenas em casos de maior 
complexidade. Isso encurta a jornada do 
cliente e melhora o CX oferecido. 

Análises e aprendizado contínuos: é vital 
remover as intenções pouco usadas e 
acrescentar as que aparecem com o decorrer 
do uso do bot. Nossas análises rastreiam os 
usos e nossa consultoria constante garante 
que os bots estejam sempre atualizados.

Transferência para agentes de forma
fluida:  nossa plataforma de desenvolvimento 
de chatbots, juntamente com nosso contact 
center na nuvem, permite uma transferência 
sem atrito para os agentes de atendimento, 
fornecendo histórico de conversas e 
interações unificados. 

Comércio conversacional: ao integrar seus
chatbots com os fluxos de segurança e os 
designs certos, seus clientes estarão mais 
dispostos a pagar contas, pedir cartões SIM, 
mudar de plano e muito mais. 

A omnicanalidade é chave: os clientes
querem suporte por meio de seus canais 
preferidos. Nossa plataforma de 
desenvolvimento de chatbots está disponível 
através dos aplicativos de chat mais populares 
do mundo (como WhatsApp, Messenger e 
Viber), para que você possa enriquecer suas 
comunicações com imagens, verificação de 
identidade, upload de documentos e etc.
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Os comportamentos e expectativas 
dos clientes continuarão a evoluir, 
assim como a experiência das 
telecoms. Ao melhorar o ciclo de 
vida dos seus usuários - investindo 
em canais digitais e tecnologias 
inovadoras, adotando soluções de 
comunicação baseadas em nuvem -, 

Esses três pontos enfatizam duas coisas muito importantes: 

1. Os clientes estão prontos para adotar chatbots;

2.  Os clientes exigem chatbots desenvolvidos profissionalmente, capazes de aprimorar sua experiência e abranger todos os 
casos de uso que esperam ou desejam consultar.

Por consequência, o design conversacional deve ser uma prioridade ao projetar seu chatbot, pois ele será fundamental 
para aproveitar todo o potencial desta tecnologia. 

Para criar os chatbots ideais para empresas de telecomunicações, 
reunimos nossa experiência no setor de telecom para projetar uma 
experiência de chat eficaz. Contratamos e formamos especialistas 
para criar um workshop com o objetivo de definir: 

• Melhores casos de uso

• Perfil do cliente e do chatbot

• Fluxo de comunicação

• Design conversacional

Nosso estreito relacionamento com provedores de 
telecomunicações é o que nos diferencia no mercado. 
Entendemos o seu negócio, suas necessidades e oferecemos a 
expertise necessária para a construção de bots que podem gerar 
receita, reduzir custos e fazê-lo no tom de voz da sua marca para 
aumentar a fidelização de usuários. 

O parceiro certo
para as empresas de 
telecomunicação

Como fazemos?

69% dos consumidores usariam chatbots facilmente se eles melhorarem sua experiência

58% se sentem à vontade para interagir com um chatbot

No entanto, 54% tiveram uma experiência negativa com chatbots

NECESSIDADES DAS
EMPRESAS TELECOM

A EXPERTISE DA
INFOBIP

Melhorar a jornada do cliente

Garantir interações efetivas

Aumentar o customer life-time value

Workshop de design conversacional

as empresas de telecomunicação 
podem não apenas atender ao 
padrão estabelecido pelas empresas 
nativas digitais, mas sim dar um 
passo adiante nesta concorrência.

Por meio da combinação certa de 
tecnologias de nuvem e assistentes 

virtuais – alimentados por 
inteligência artificial, dados e 
análises -, telecoms podem inovar 
continuamente. E é aqui que 
nossas soluções integradas 
entram em ação!
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Nossa plataforma de criação de chatbots, a oferta de canais disponíveis, o serviço de análise e a solução de contact center 
na nuvem potencializam o ecossistema de telecomunicações ao adicionar maior escalabilidade e fornecer uma experiência 
melhor e contínua. Trabalhamos juntos, capacitamos as empresas de telecomunicação a transformarem suas experiências 
para atrair clientes e mantê-los interessados em interagir. 

Permitir que as empresas de 
telecomunicação entendam 
melhor seus clientes, 
interajam digitalmente e 
prevejam suas necessidades 
e intenções.

Chatbots com tecnologia de 
IA para permitir o comércio 
conversacional, usando 
dados para upselling e 
cross-selling,

Chatbots integrados
em toda a jornada do 
cliente e por meio de seus 
canais preferidos - 
oferecendo o serviço certo 
no momento certo.

Maior engajamento e valor 
agregado para os clientes, 
integrando estratégias de 
marketing, fidelização e 
vendas nas conversas do bot.

Engajamento
inteligente de clientes

Comece hoje mesmo a impulsionar seu CX com o uso de chatbots! 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO! 

Aumento exponencial 
da receita

Jornada omnichannel
dos clientes

Customer lifetime  
value

https://infobip.com/pt/contato

