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RESUMO 

 

A cada dia as organizações têm utilizado a tecnologia como ferramenta de entrega à sociedade 

de soluções relevantes e autônomas, integrando esse uso a estratégia corporativa das 

organizações com foco na transformação do negócio. Por meio da tecnologia, diversos 

benefícios são almejados como redução dos custos de operação, ampliação da qualidade de 

produtos e processos e melhora da capacidade competitiva perante o mercado. Com o advento 

do uso da inteligência artificial, as organizações vislumbraram novas oportunidades do uso da 

tecnologia com a possibilidade de automação de alguns processos da cadeia de valor, entre eles 

o atendimento ao cliente. O uso de assistentes virtuais, comumente conhecidos com chatbots, 

trouxeram uma perspectiva de automatização do atendimento, permitindo um novo canal para 

que o usuário possa ter as suas demandas resolvidas, por meio exclusivamente da tecnologia, 

minimizando o contato com humanos. Embora haja uma percepção das empresas que o uso de 

inteligência artificial por meio de chatbots possa gerar ganhos diversos, é necessário entender 

se realmente o uso dessa tecnologia irá trazer os benefícios esperados. Esse trabalho buscou 

então, por meio de estudo de casos múltiplos, identificar o valor do uso de inteligência artificial 

por meio de chatbots na automatização do processo de atendimento ao cliente.  Neste contexto, 

após uma revisão de literatura sobre inteligência artificial, atendimento ao cliente e valor do 

uso de TI nas organizações, foram identificadas três proposições com objetivo de responder à 

pergunta de pesquisa. A primeira delas versa sobre a comprovação de que a inteligência 

artificial pode ser utilizada em processos de atendimento ao cliente. A segunda busca identificar 

se o uso de chatbots com inteligência artificial apresenta benefícios e quais são. A terceira 

proposição busca entender se tais benefícios oferecidos pelo uso de inteligência artificial nos 

processos de atendimento ao cliente afetam os indicadores de desempenho empresarial das 

organizações. Para o estudo, foram analisadas qualitativamente três empresas de grande porte 

que possuem chatbots para a automação do atendimento ao cliente. Foram dessa forma 

identificados diversos benefícios ligados a custo, produtividade, flexibilidade, qualidade e 

inovação, bem como foi percebido o impacto nas organizações através de quatro perspectivas, 

sendo elas: perspectiva financeira, de cliente, de processos internos e de aprendizado e 

crescimento contínuo. 

 

Palavras-chave: Atendimento ao Cliente. Benefícios. Chatbots. Inteligência Artificial. Valor 

do uso de TI. 
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ABSTRACT 

 

Every day, organizations have used technology as a tool to deliver relevant and autonomous 

solutions to society, integrating this use into the corporate strategy of organizations with a focus 

on business transformation. Through technology, several benefits are aimed at reducing 

operating costs, increasing the quality of products and processes and improving competitive 

capacity in the market. With the advent of the use of artificial intelligence, organizations 

envisioned new opportunities for the use of technology with the possibility of automating some 

processes in the value chain, including customer service. The use of virtual assistants, 

commonly known as chatbots, brought a perspective of automation of the attendance, allowing 

a new channel for the user to have their demands resolved, through technology exclusively, 

minimizing contact with humans. Although there is a perception by companies that the use of 

artificial intelligence through chatbots can generate several gains, it is necessary to understand 

whether the use of this technology will bring the expected benefits. This work then sought, 

through multiple case studies, to identify the value of using artificial intelligence through 

chatbots in the automation of the customer service process. In this context, after a literature 

review on artificial intelligence, customer service and the value of using IT in organizations, 

three proposals were identified to answer the research question. The first of them is about 

proving that artificial intelligence can be used in customer service processes. The second seeks 

to identify whether the use of artificial intelligence chatbots have benefits and what they are. 

The third proposition seeks to understand whether such benefits offered using artificial 

intelligence in customer service processes affect the organizations business performance 

indicators. For the study, three large companies that have chatbots for the automation of 

customer service were qualitatively analyzed. In this way, several benefits related to cost, 

productivity, flexibility, quality and innovation were identified, as well as the impact on 

organizations through four perspectives, namely financial perspective, customer perspective, 

internal processes and learning and continuous growth. 

 

Keywords: Customer Service. Benefits. Chatbots. Artificial Intelligence. Value of IT Use. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contexto 

 

Vivemos em um mundo de transformações constantes. A cada dia somos bombardeados 

com uma quantidade imensa de informações e se torna um grande desafio identificar o que é 

relevante para as necessidades do indivíduo. A tecnologia de uma forma geral tem atuado como 

uma mola propulsora dessas transformações, buscando novas formas de pensar e agir, com 

maior rapidez e eficiência. 

As organizações têm utilizado a tecnologia como ferramenta principal de entrega à 

sociedade de soluções cada vez mais relevantes, autônomas e eficientes dentro desse novo 

mercado (Khin & Ho, 2019; McAfee & Brynjolfsson, 2008). 

O uso de tecnologia, como visto por diversos autores, faz parte da estratégia corporativa 

das organizações com foco na transformação do negócio. Entre os benefícios mais almejados 

pelo seu uso, estão: redução dos custos de operação, ampliação da qualidade de seus produtos 

e processos, bem como a melhora da capacidade competitiva perante o mercado de atuação das 

organizações (Albertin & Albertin, 2016; Tallon, Queiroz, Coltman, & Sharma, 2019; 

Venkatraman, 1994; Weiss & Anderson, 2004). 

A tecnologia sempre foi utilizada de forma bastante intensa pelo segmento de 

telecomunicações, diminuindo a distância entre as organizações e pessoas. Esse mesmo uso 

também produziu reduções significativas de custos, gerando novas formas de comunicação e 

integrando sistemas mais complexos (Holtgrewe, 2015). 

Neste movimento, uma das áreas que passa por grandes transformações é a de 

atendimento aos clientes. As grandes estruturas de centrais de atendimentos (call centers) 

sempre envolveram uma centena ou até milhares de colaboradores para que pudessem atender 

toda a demanda advinda dos clientes, desde uma solicitação de suporte, atendimentos 

administrativos ou demais necessidades que porventura um determinado cliente venha a ter 

(Matos, 2012; Oliveira & Moraes, 2019). 

Manter essa estrutura não é uma tarefa fácil, pois envolve uma grande demanda de 

trabalho de contratação, treinamento, gestão de folha de pagamento, benefícios, transporte, 

entre as mais diversas necessidades inerentes à contratação e retenção de colaboradores 

(Woodcock, 2014). 

A evolução tecnológica se demonstra como uma constante para as organizações de call 

centers, e o investimento contínuo em tecnologia objetiva os mais diversos fins, entre os quais 
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podemos citar: redução de custos, relacionamento com clientes, canais de comunicação e 

monitoramento da equipe (Giao, Borini, & Oliveira Junior, 2010). 

Nos últimos anos, diversas tecnologias se demonstraram fundamentais para a evolução 

do setor, como é o caso da URA (Unidade de Resposta Audível), um dispositivo baseado em 

portas de comunicação que atua como uma interface entre o sistema telefônico e o banco de 

dados do call center, permitindo a navegação do cliente por diversas demandas pré-

configuradas, gerando o chamado "autoatendimento" (Araújo, Araújo, & Adissi, 2003) 

Outro exemplo de tecnologia que se demonstrou revolucionária no segmento da 

comunicação foi o VoIP (Voice over Internet Protocol), que permitiu a comunicação por voz 

através da internet, gerando ganhos com a integração de serviços, escalabilidade, segurança, 

bem como redução de custos em todo o processo de comunicação (Singh, Singh, Singh, & 

Khan, 2014). 

Embora todos os investimentos em tecnologia tenham gerado diversos benefícios para o 

segmento, se faz necessário entender de que forma a tecnologia pode gerar um impacto mais 

profundo no processo de atendimento ao cliente. 

De acordo com (Giao et al., 2010), 64% dos custos de operação de um Call Center advêm 

de recursos humanos, isso é, da contratação e gestão de equipes de atendimento. Os custos de 

telecomunicação, tecnologias e outros, somados, perfazem os outros 36%. Neste cenário, 

podemos vislumbrar que o uso de tecnologia com foco na redução dos custos relacionados aos 

recursos humanos deverá ser uma tendência de investimento. 

Algumas iniciativas, como a já citada URA, buscam diminuir a interação do usuário com 

o atendente, bem como a ASR (Automatic Speech Recognition), que permite que os usuários 

respondam diretamente a perguntas como “Qual tipo de serviço você gostaria?”, sendo uma 

solução que, dentro do contexto de redução de custos, até pode justificar o seu uso, porém, não 

necessariamente se entende como uma solução direcionada para a qualidade do atendimento. 

(Barth & Meirelles, 2011) 

Atualmente o crescimento da capacidade computacional vem ampliando as possibilidades 

de uso de tecnologia para os mais diversos fins, principalmente com o advento da inteligência 

artificial (Qian, Yan, & Wang, 2020). 

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma das áreas de pesquisa e aplicação 

que busca explorar como os computadores podem ser usados para entender e manipular textos 

ou falas em linguagem natural, permitindo-se, dessa forma, aplicar tal conhecimento para a 

interação mais simples com os seres humanos (Chowdhury, 2014). 
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Embora o reconhecimento de textos naturais (escrita ou fala) seja uma das técnicas mais 

procuradas para a interação entre humanos e computadores, o seu uso aplicado só tem sido 

possível nas últimas décadas, permitido pelo advento da computação rápida (Abdul-Kader & 

Woods, 2015).  

Ao aliar o processamento de linguagem natural com o uso de inteligência artificial, 

podemos identificar algumas opções de uso voltadas ao processo de atendimento ao cliente, 

como, por exemplo, os robôs de atendimento automatizados, também conhecidos como 

chatbots (Følstad & Skjuve, 2019; Köhler, Rohm, De Ruyter, & Wetzels, 2011). 

Os chatbots são programas de diálogo automatizados, também conhecidos como robôs 

de diálogos (chat robots), que se utilizam de processamento de linguagem natural para interação 

humano-computador, com capacidade de imitar conversas inteligentes, examinar e influenciar 

o comportamento do usuário, por meio de perguntas e respostas (Abdul-Kader & Woods, 2015). 

O uso de chatbots permite, se não a totalidade, pelo menos grande parte da automatização 

do processo de atendimento ao cliente, proporcionando a interação humano-máquina, de forma 

a atender os indivíduos natural e autonomamente – estão sendo utilizados nos mais diversos 

segmentos, como saúde, comércio, financeiro etc., (H. Chen, Chiang, & Storey, 2012). 

Embora a tecnologia nos demonstre a capacidade de interagir de forma autônoma com os 

usuários, muitas vezes imitando os seres humanos e atendendo as demandas de forma clara e 

transparente, se faz necessário um estudo mais aprofundado para entender os benefícios da sua 

aplicação dentro desse contexto de uso de chatbots. Mesmo que as empresas possam ter a 

percepção de que o uso de assistentes virtuais gere uma substanciosa redução de custos e 

aumento de competitividade, ainda é muito difícil mensurar o quanto de benefícios essa 

tecnologia proporciona após a sua adoção, principalmente se tratando de um domínio 

emergente, como a inteligência artificial. 

 

1.2 Pergunta de Pesquisa 

 

Considerando o contexto apresentado e os desafios do uso dessa tecnologia, este estudo 

busca responder a seguinte questão: qual o valor do uso de inteligência artificial no processo de 

atendimento ao cliente nas organizações? 
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1.3 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é identificar o valor do uso de inteligência artificial com 

chatbot na automatização do processo de atendimento ao cliente. 

 

1.4 Objetivo Específico 

 

Para que possamos obter resultados na identificação do objetivo geral, definimos os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar o uso de inteligência artificial nos processos de atendimento ao cliente; 

b) Identificar o valor de uso da TI nos processos de atendimento ao cliente por meio de 

chatbots com inteligência artificial; 

c) Avaliar o impacto no desempenho empresarial com o uso de inteligência artificial por 

meio de chatbots no atendimento ao cliente; 

 

1.5 Justificativa/Contribuição 

 

As organizações têm olhado com muita atenção para as suas operações de atendimento 

ao cliente. E o próprio cliente também tem prestado muita atenção em como tem sido atendido 

pelas organizações. 

Um estudo feito com 5.000 consumidores, no Brasil, Alemanha, Japão, Inglaterra e Estados 

Unidos (Microsoft, 2016), apresentou números surpreendentes quanto à percepção que os 

consumidores possuem em relação ao atendimento ao cliente ofertado pelas organizações. A 

pesquisa demonstrou que 61% dos consumidores globais acreditam que os serviços de atendimento 

ao cliente são muito importantes para a manutenção da lealdade à marca. 

Analisando somente o mercado brasileiro, esse número sobe para 91% – o país com o 

maior índice do estudo. Ao mesmo tempo, 80% dos consumidores brasileiros informaram já 

terem encerrado relações comerciais com uma empresa por causa de mau atendimento. 

Entre os problemas mais frustrantes apontados pelos brasileiros, estão: “A não-capacidade de 

encontrar a informação necessária de forma on-line”, com 36%, e “O agente de atendimento não 

possuir a informação ou conhecimento necessários para resolver o problema”, com 28%. 

Neste segmento, há o destaque para as empresas de call centers, um mercado de mais de 

R$ 50 bilhões em faturamento (e-consulting, 2017), que tem investido constantemente em 

tecnologia para os mais diversos fins, entre os quais podemos citar: redução de custos, 



18 

 

relacionamento com clientes, canais de comunicação e monitoramento da equipe (Giao et al., 

2010). 

Por outro lado, é um mercado que vem sofrendo com os custos de mão de obra e alta 

rotatividade de colaboradores. As taxas de rotatividade dos funcionários que trabalham no 

serviço de teleatendimento estão entre as mais altas do mundo empresarial – 27% anuais, em 

média (Dixon, 2018). 

Assim, o segmento de call centers tem buscado constantemente soluções para dirimir as 

questões de falta de qualidade no atendimento ao cliente, bem como também redução de custos, 

já sendo objeto de estudo em diversos artigos acadêmicos, desde análises de viabilidade de 

concepção de estrutura própria versus terceirizada (Barbosa & Minciotti, 2007; Jouini, Dallery, 

& Nait-Abdallah, 2008; Martins, Pinho, Bessa, Carneiro, & Mendes, 2015; Ray, Muhanna, & 

Barney, 2005; Workman & Bommer, 2004), até estudos de qualidade e performance no 

atendimento (Martins et al., 2015; Ray et al., 2005). 

Como alternativa para viabilizar um atendimento de qualidade, atender as demandas 

dentro da amplitude esperada pelos clientes e buscar uma redução de custos operacionais, as 

empresas têm buscado a automação do atendimento, através do uso de tecnologia, mais 

especificamente, inteligência artificial. 

De acordo com a pesquisa “Customer Experience Innovation Survey”, realizada em 2019 

pelo Gartner, com 244 empresas sobre as iniciativas de investimento em tecnologia, no que 

tange à experiencia do cliente, 59% dos respondentes apresentaram que a inteligência artificial 

será o foco de investimentos e 39% acreditam em um grande impacto gerado pelo uso de 

assistentes virtuais / chatbots a clientes nos próximos três anos (Gartner, 2019b). 

Em outro estudo realizado com mais de 3.000 CIO´s pela mesma consultoria, 26% dos 

respondentes declararam que os assistentes virtuais / chatbots são atualmente a sua principal 

tecnologia em uso baseada em inteligência artificial (Gartner, 2019a). 

O uso de chatbots, por grandes organizações com foco no atendimento a clientes, aponta 

uma tendência promissora para o segmento.  O Banco Bradesco, através da BIA (Bradesco 

Inteligência Artificial) já alcançou mais de 168 milhões de interações através dos seus canais 

de atendimento nos últimos três anos, sendo que 75% delas ocorreram somente nos últimos 12 

meses. São doze milhões de clientes interagindo com a BIA, principalmente por meio do app 

para pessoa física e WhatsApp (Febraban, 2019). 

A Vivo, marca comercial do grupo Telefônica, no Brasil, também possui uma solução 

para atendimento automatizado de clientes, a Aura, que ao completar o seu primeiro ano de 

vida em fevereiro de 2019, já havia chegado à marca de mais de 1,5 milhão de clientes atendidos 
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por mês, respondendo de forma personalizada sobre serviços, consumo de dados, conta, recarga, 

entre outras dúvidas dos assinantes da operadora. Foram, nesse período, mais de 20 milhões de 

atendimentos, com uma taxa de retenção superior a 80%, ou seja, oito a cada dez clientes 

demonstraram satisfação com a resposta apresentada pela Aura, não necessitando de 

informações posteriores (Telefônica Brasil, 2019). 

Os chatbots têm sido objeto de estudo de diversos artigos científicos (Lodhi, Mishra, Jain, 

& Bajaj, 2018; McLean & Osei-Frimpong, 2019; Shah, Warwick, Vallverdú, & Wu, 2016), 

bem como a interação com o usuários e suas nuances (Auslander, 2002; Go & Sundar, 2019), 

porém, não foram encontrados estudos acadêmicos que identificassem os benefícios dessa 

tecnologia no contexto abordado, sendo esse o gap de pesquisa abordado. 

 
 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Inteligência Artificial 

 

Neste capítulo é apresentado uma visão geral da Inteligência Artificial (IA), iniciando 

com um breve histórico do surgimento e os principais eventos que marcaram esta história. Em 

seguida discorreremos sobre a conceitualização de IA por diversos autores e, por último, 

descreveremos os elementos principais que fazem parte do domínio da Inteligência Artificial. 

 

2.1.1 Definição 

 

São várias as definições apresentadas ao longo dos anos para explicar o que é inteligência 

artificial, o que não se faz uma das tarefas mais triviais. 

O conhecido dicionário americano Merrian-Webster (Noah Webster, 2002) apresenta a 

definição de inteligência artificial como “Um ramo da ciência da computação que lida com a 

simulação do comportamento inteligente em computadores: a capacidade de uma máquina para 

imitar o comportamento humano inteligente”. 

Já a Encyclopedia Britannica (“Encyclopedia Britannica online,” 2004) apresenta como 

“Inteligência artificial (IA), a capacidade de um computador digital ou robô controlado por 

computador para realizar tarefas comumente associadas a seres inteligentes.” 

Uma definição de inteligência artificial mais geral e que nos aproxima de um 

entendimento intuitivo sobre o assunto é a que nos oferecem (Lima, Pinheiro, & Santos, 2016), 

que definem a IA como um conjunto de ações que, quando realizadas por um ser humano, são 

consideradas como inteligentes. Embora seja uma definição muito ampla, nos remete a um 
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processo comparativo entre homem e máquina, analisando o comportamento e vislumbrando 

se ele é inteligente ou não.  

Russell e Norvig (2013) definem a inteligência artificial como sistemas que possuem a 

capacidade de imitar funções cognitivas dos seres humanos, com foco na resolução de 

problemas apoiada em aprendizado. Se analisarmos na própria ótica dos autores, temos que: 

• Resolução de Problemas – A capacidade de executar tarefas consideradas corretas por 

determinados critérios de avaliação. Por exemplo, na matemática, a resolução de uma 

equação pode ser compreendida como correta desde que respeitadas as regras 

matemáticas inerentes ao problema a ser resolvido. 

• Aprendizado – Inerente ao uso de inteligência artificial, trata-se da capacidade dos 

algoritmos de melhorarem o seu próprio desempenho por meio da experiência. Também 

conhecido como aprendizado de máquina (machine learning), consiste no ajuste dos 

parâmetros internos dos algoritmos baseados em dados e execuções anteriores, 

buscando-se uma melhora de execução a cada iteração. 

 

Mas esses próprios autores (Russell & Norvig, 2013) defendem que, para que possamos 

identificar as definições mais coerentes de IA, devemos inicialmente identificar em qual das 

atuais estratégias possíveis de estudo se enquadra, conforme figura 1: 

 

Figura 1 - Estratégias de estudo de IA 

 

Fonte: (Russell & Norvig, 2013). 

 

Dentro desse contexto, podemos analisar algumas definições e apresentá-las de acordo 

com a estratégia aplicada, como, por exemplo: a primeira, relacionada a processos de 

pensamento e raciocínio, “O estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos 
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computacionais” (Charniak & McDermott, 1985), ou “Inteligência Computacional é o estudo 

do projeto de agentes inteligentes”, conforme (Poole, Mackworth, & Goebel, 1998); bem como 

a dimensão alinhada ao comportamento, “A arte de criar máquinas que executam funções que 

exigem inteligência quando executadas por pessoas”, segundo (Kurzweil, Richter, & Schneider, 

1990) ou “O estudo de como os computadores podem fazer tarefas que hoje são melhor 

desempenhadas por pessoas”, conforme (Rich & Knight, 1991), entre outras, conforme quadro 

1: 

Quadro 1. Definições de IA por estratégia 

Sistemas que pensam como seres humanos Sistemas que pensam racionalmente 

“[...] fenômeno que aparece quando os 

computadores realizam tarefas que, se realizadas 

por pessoas, seriam consideradas como exigindo 

inteligência.” 

(Simon, 1995) 

 

“Inteligência Artificial é o estudo de problemas 

complexos de processamento de informações que 

geralmente têm suas raízes em algum aspecto do 

processamento biológico de informações.” 

(Marr, 1977) 

“A ciência e engenharia de fazer máquinas 

inteligentes.” 

(MCCARTHY, 1956) 

 

“O estudo das faculdades mentais pelo uso de 

modelos computacionais.” 

(Charniak & McDermott, 1985) 

Sistemas que agem como seres humanos Sistemas que agem racionalmente 

“A arte de criar máquinas que executam funções 

que exigem inteligência quando executadas por 

pessoas.” 

(Kurzweil et al., 1990) 

 

 “O estudo de como os computadores podem 

fazer tarefas que hoje são melhor desempenhadas 

pelas pessoas.” 

(Rich & Knight, 1991) 

“Inteligência Computacional é o estudo do 

projeto de agentes inteligentes.” 

(Poole et al., 1998) 

Fonte: Adaptado de (Russell & Norvig, 2013) e elaboração própria. 

 

Em 1980, John Searle, um pesquisador na Universidade de Berkeley, filósofo e estudioso 

da filosofia da mente, foi o primeiro a classificar a inteligência artificial em 2 classes, sendo IA 

Forte (IAF) e IA Fraca (IAf) (Searle, 1980). 
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A IA forte define a criação de inteligência artificial baseada em computador que permita 

a resolução de problemas e raciocínio de forma autoconsciente, isto é, simulando de forma 

abrangente a inteligência humana, a ponto de não ser possível distingui-la de um processo 

mental humano. 

Este é um tema consideravelmente controverso, principalmente por envolver difíceis 

questões éticas ligadas a como serão balizadas as decisões em relação a computadores ou 

entidades que sejam cognitivamente equivalentes ou indiferentes de seres humanos. 

Já a IA fraca busca lidar com problemas não determinísticos e se baseia em aplicações 

mais específicas da inteligência humana, como, por exemplo, dedução, indução, aprendizado 

etc. 

Os campos de estudos atuais de IA estão majoritariamente contidos dentro da classe de 

IA fraca, como, por exemplo, processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagens, 

sistemas de recomendações etc., sendo que o estudo desenvolvido se baseia em IA Fraca, mas 

especificamente no quadrante de “Sistemas que agem racionalmente”. 

 

2.1.1.1 Chatbots – Assistentes Virtuais 

 

Na medida em que as empresas se globalizam e se adaptam a uma nova era do marketing 

digital, aliado à inteligência artificial, as organizações têm migrado para esse mundo on-line a 

fim de se conectar melhor com o público, mudando a forma como está sendo feito o 

relacionamento on-line (Bolton et al., 2013). 

Nesse sentido, uma conjunção de tecnologias e canais de atendimento permitiram uma 

nova forma de interação homem-computador, resultando na criação dos assistentes virtuais 

(Kuligowska & Lasek, 2011). 

São possíveis as mais diversas definições para assistentes virtuais / chatbots, como sendo 

softwares que podem fornecer as informações necessárias ou executar trabalhos para humanos 

(Lodhi et al., 2018), agentes de conversa on-line que interagem com os usuários, respondendo 

questões e resolvendo suas preocupações (Go & Sundar, 2019), interfaces humanoides 

inteligentes funcionando no ambiente de comércio eletrônico (Kuligowska & Lasek, 2011), 

programas de diálogo automatizados que se utilizam de processamento de linguagem natural 

para interação humano-computador, com capacidade de imitar conversas inteligentes, examinar 

e influenciar o comportamento do usuário através de perguntas e respostas  (Abdul-Kader & 

Woods, 2015). 
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2.1.2 Histórico da Inteligência Artificial 

 

Diversos autores discorrem sobre a história da Inteligência Artificial; (Jones, 2008) 

apresenta em seu livro “Artificial Intelligence: A system approach” que a história é contada a 

partir da década de 1950, mesmo ainda não tendo sido concebido o termo de Inteligência 

Artificial, tudo começou aí. 

Nesta época Alan Turing, um matemático e cientista da computação britânico, que em 

1947 já proferia palestras sobre o tema na “Sociedade Matemática de Londres” articulou um 

programa de trabalho em seu artigo de 1950, “Computing Machinery and Intelligence”. 

Ele começou a questionar a possibilidade de existência de uma máquina com capacidade 

de pensar. Especialista em criptografia, ele já havia criado a “Máquina de Turing”, que tinha 

como objetivo resolver qualquer problema matemático. Foi com base nessa ideia que Turing 

avaliou a possibilidade, sendo que se um computador pudesse dar uma resposta indistinguível 

de um ser humano, então ele poderia ser considerado como uma máquina pensante. 

A partir dessa teoria ele criou o “Teste de Turing”, com o objetivo avaliar se uma máquina 

possui capacidade de inteligência através da análise de diálogos utilizando linguagem natural. 

O teste se utiliza de 2 jogadores, sendo um humano e uma máquina. Através de questões a 

ambos os jogadores, um juiz irá analisar e tentar distinguir pelas respostas qual é o computador 

e qual é o humano. O teste não busca verificar se a resposta está correta ou não, mas sim avaliar 

o quanto estão próximas das que seriam dadas por um humano. 

 

Figura 2 - Representação do teste de Turing 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Alan Turing, por essas e outras iniciativas, é considerado um dos fundadores do campo 

de estudos de IA. 

De acordo com Russell e Norvig (2004), o primeiro trabalho reconhecido sobre 

Inteligência Artificial foi feito por Warren McCulloch e Walter Pitts em 1943. Foi baseado no 

conhecimento básico de fisiologia, função dos neurônios no cérebro e uma análise da lógica 

proposicional, em que propunham um modelo de neurônios artificiais onde cada neurônio se 

caracterizaria por estar “Ligado” ou “Desligado”, sendo que a troca para o outro estado 

ocorreria em resposta a estímulos por uma quantidade suficiente de neurônios vizinhos. 

Em 1950, dois alunos de Harvard (Marvin Minsky e Dean Edmonds) construíram o 

primeiro computador de Rede Neurais, batizado de SNARC. Era um equipamento que utilizava 

3.000 válvulas eletrônicas e tinha como objetivo simular uma rede de somente 40 neurônios 

(Ramos, 2007). 

Porém, o termo hoje conhecido como inteligência artificial nasceu em 1956, em um 

seminário no Dartmouth College, por John McCarthy. Na época, McCarthy sugeriu a Marvin 

Minsky, Claude Shannon e Nathaniel Rochester a reunião de pesquisadores dos Estados Unidos 

interessados em teoria de autômatos, redes neurais e estudo da inteligência. Neste seminário de 

dois meses, no verão de 1956, foi cunhado pela primeira vez o termo “Inteligência Artificial”. 

O estudo possuía como premissa básica avaliar que cada aspecto da aprendizagem ou qualquer 

outra característica da inteligência poderia ser descrita de forma tão precisa que seria possível, 

através disso, construir uma máquina com possibilidade de simular a inteligência humana 

(Mccarthy, Minsky, Rochester, & Shannon, 2006). Foram 10 participantes desse estudo, 

incluindo Trenchard More, de Princeton, Arthur Samuel, da IBM, Ray Solomonoff e Oliver 

Selfridge, do MIT, Allen Newell e Herbert Simon, da Carnegie Tech. Embora alguns projetos 

tenham sido apresentados, não foi divulgada nenhuma novidade sobre o tema; porém, o grande 

benefício foi o início desse relacionamento entre esses grandes pesquisadores e personagens 

importantes da história, que dominariam o campo pelos próximos 20 anos. A atenção dada ao 

campo de estudos nesse momento permitiu que a IA se tornasse um campo de estudos separado 

(Russell & Norvig, 2013). 

Embora tenha havido um entusiasmo após o seminário, o desenvolvimento do campo se 

deu de forma bastante limitada. Houve importantes sucessos nos primeiros anos (1952 a 1969); 

porém, a limitação se deu por conta da capacidade limitada de processamento, as ferramentas 

de programação da época, bem como o ceticismo da classe intelectual quanto à capacidade das 

máquinas pensarem (Simon, 1995). 
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Um dos projetos que nasceram na época foi o GPS (General Problem Solver) dos 

pesquisadores Allen Newell e Herbert Simon, da Carnegie Tech (Newell & Simon, 1959). O 

GPS era um programa projetado para imitar protocolos humanos de resolução de problemas. 

Dentro da classe limitada de questões com o qual podia lidar, percebeu-se que a ordem que o 

programa considerava para a resolução dos problemas era semelhante ao que os seres humanos 

abordavam para a mesma questão.  

Ao sair de Darthmouth e ir para o MIT, John McCarthy acabou contribuindo com mais 

três realizações fundamentais para o campo, sendo, em 1958, no MIT AI Lab, a definição da 

linguagem de alto nível “Lisp”, se tornando uma das linguagens dominantes em IA por 30 anos. 

Embora a linguagem suportasse os estudos necessários para o tema, o acesso aos recursos 

necessários de hardware ainda era um desafio; então, também em 1958, McCarthy e outros 

pesquisadores criaram o compartilhamento de tempo (time sharing), que acabou culminando 

em um artigo intitulado “Programs with common sense”, descrevendo um programa hipotético 

chamado de Advice Taker, visto na época como o primeiro sistema de IA completo. O programa 

era projetado para usar o conhecimento com a finalidade de identificar soluções para problemas, 

porém, diferentemente dos demais programas desenvolvidos até o momento, ele procurava 

incorporar o conhecimento geral do mundo (Negnevitsky, 2005). 

Embora os pesquisadores de IA se demonstrassem bastante ousados nos prognósticos 

futuros do uso de inteligência artificial, alguns autores demonstram que essas predições nem 

sempre foram alcançadas da forma como se esperava. 

Herbert Simon (Simon, 1995), em 1957, acreditava que a inteligência artificial lidaria 

rapidamente com problemas complexos atualmente lidados pela mente humana. Algumas 

predições, como um computador que pudesse ganhar de um jogo de Xadrez de um ser humano 

ou a prova de um teorema matemático através de uma máquina, acabaram sendo concretizados, 

porém, no prazo de 40 anos à frente, diferentemente dos 10 anos nos quais se acreditava. 

O que acontece é que os primeiros projetos de IA que possuíam desempenhos 

extremamente promissores se baseavam em exemplos simples, falhando quando o conjunto de 

problemas eram mais complexos. 

Um dos primeiros softwares de simulação de diálogos utilizando inteligência artificial, 

atuando como um “robô de conversação”, foi ELIZA, considerado o primeiro programa para 

processamento de linguagem natural da história, criado pelo pesquisador do laboratório de 

inteligência artificial do MIT, Joseph Weizenbaum, entre os anos de 1964 e 1966. A premissa 

básica do software era simular uma conversação entre um paciente e seu psicólogo – sendo que 

o usuário seria o paciente e a ELIZA, o psicólogo. (Weizenbaum, 1966) 



26 

 

Em 1980, começaram a aparecer os primeiros sistemas comerciais utilizando IA, como é 

o caso do R1, que iniciou a sua operação na Digital Equipment Corporation, ajudando a 

configurar pedidos de novos sistemas de computadores e gerando uma economia de 

aproximadamente 40 milhões de dólares por ano. Já, em 1988, a equipe de IA da Digital 

Equipment Corporation possuía 40 sistemas especialistas entregues. Outro caso apresentado 

por Russell e Norvig (2004) foi o da Du Pont, que possuía 100 sistemas em uso e 500 em 

desenvolvimento, gerando uma economia de aproximadamente 10 milhões de dólares por ano. 

Quase todas as grandes organizações dos Estados Unidos possuíam seus centros de 

estudos em IA e estavam desenvolvendo, usando ou pesquisando o tema em sistemas 

especialistas. 

No período de 1980 até 1988, houve uma expansão considerável na indústria de IA, 

passando de milhões de dólares em investimentos para bilhões de dólares, em um mercado que 

estava construindo, além de sistemas especialistas, também sistemas de visão e robôs. 

As promessas eram grandes e, em alguns casos, também extravagantes. Isso causou nos 

anos vindouros o que foi intitulado de “Inverno de IA” (Schank, 1991), período em que diversas 

empresas caíram no esquecimento pelo fato de deixarem de cumprir as promessas de um futuro 

tão promissor assim. 

Na década de 80, após a proliferação dos sistemas especialistas, os pesquisadores 

buscaram retomar o assunto das redes neurais. Conforme Negnevitsky (2005), no final da 

década de 1960, a maioria dos conceitos básicos para a computação neural já estava formulada; 

entretanto, somente na década de 80 é que a solução realmente surgiu. Esse fato só foi possível 

a partir do momento em que passaram a existir equipamentos (PCs) suficientemente poderosos 

para modelar e experimentar redes neurais artificiais. Considerando esse cenário, bem como o 

progresso alcançado pelos estudos de neurociência, as pesquisas sobre redes neurais obtiveram 

um importante ressurgimento. 

De acordo com Negnevitsky (2005), diversas contribuições para a teoria e o design foram 

feitas em no campo de estudo de redes neurais.  Talvez, o mais expressivo avanço tenha 

ocorrido em 1987, quando o algoritmo de aprendizado de retropropagação (back-propagation), 

introduzido inicialmente por Bryson e Ho (1969), foi redesenhado por Rumelhart e McClelland 

no artigo “Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microtructures of Cognition” 

(Sampson, Rumelhart, McClelland, & The PDP Research Group, 1987). 

Atualmente, o campo de estudos de redes neurais possui uma abordagem interdisciplinar 

com raízes na neurociência, engenharia, matemática e psicologia. 
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Talvez um dos casos mais emblemáticos do uso de inteligência artificial tenha sido a 

famosa partida de Xadrez entre o então campeão mundial Garry Kasparov e Deep Blue, um 

supercomputador e software da IBM projetado especialmente para jogar xadrez, que possuía a 

capacidade de analisar aproximadamente 200 milhões de posições por segundo. O embate 

ocorreu em 2 momentos: um, em 1996, onde Gasparov conseguiu ganhar do supercomputador 

por 4 a 2; e, em 1997, depois de uma grande atualização, onde o Deep Blue conseguiu a vitória 

por 3,5 a 2,5 pontos. (“Man vs Machine,” n.d.). 

Outro caso emblemático de uso de inteligência artificial também voltado para jogos foi o 

do AlphaGo, um programa de computador chamado DeepMind, que venceu um dos maiores 

jogadores de Go do mundo, Lee Sedol. O jogo Go é considerado muito mais difícil do que o 

Xadrez ou outros jogos, devido ao número muito maior de possibilidades. Em 2017, uma versão 

aprimorada, intitulada de AlphaGo Zero, derrotou o seu predecessor AlphaGo em 100 jogos a 

0, descobrindo sozinho diversos movimentos de jogadores humanos, bem como acrescentando 

outras combinações novas. (“AlphaGo,” n.d.) 

Embora seja percebida a evolução e o sucesso dos estudos relativos a IA, os fundadores 

e pesquisadores mais influentes criticam o modelo atual de evolução da inteligência artificial, 

principalmente no que tange ao destaque na criação de soluções e aplicações cada vez mais 

focadas em tarefas específicas, como, por exemplo, carros autônomos, reconhecimento de fala, 

etc. (Beal & Winston, 2009; McCarthy, 2007; Minsky, 2007). Ao invés disso, acreditam no 

retorno às raízes, buscando entender como obter máquinas que pensem, aprendam e criem.  

Inclusive, já existe um subcampo da IA, intitulado Inteligência Geral Artificial (IGA), 

que estuda algoritmos que atuam de forma universal, aprendendo e operando em qualquer 

ambiente (Goertzel, 2014).  Esse subcampo teve a sua primeira conferência em 2008 e, por 

consequência, a criação do Journal of Artificial General Intelligence. 

 

2.1.3 Subdomínios da Inteligência Artificial 

 

Como visto anteriormente, o uso de inteligência artificial acontece através de diversos 

subdomínios ou subcampos de estudo. Embora exista uma lista extensa de uso de IA, iremos 

focar a revisão de literatura em dois subdomínios específicos relevantes ao estudo, sendo eles: 

Aprendizado de Máquina (Machine Learning) e Processamento de Linguagem Natural (NLP – 

Natural Language Processing). 
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2.1.3.1 Aprendizado de Máquina (Machine Learning) 

 

De acordo com (Monard & Baranauskas, 2003): “Aprendizado de Máquina é uma área de IA 

cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o aprendizado, bem como 

a construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento de forma automática”; isto é: a 

capacidade de fazer com que os computadores aprendam com seus dados e ações e realizem as 

mesmas sem necessidade de programação direta. 

Alguns pesquisadores avaliam o subdomínio de ML (Machine Learning) como um campo 

fortemente inspirado na vida cotidiana, onde o objetivo principal é o aprendizado multitarefa 

de IA, adquirindo o conhecimento mais rapidamente, dada outra tarefa já resolvida 

anteriormente (Ben-David & Schuller, 2003; Taylor, Kuhlmann, & Stone, 2008). Olhando sob 

o prisma da modelagem, alguns autores entendem que o ML versa sobre a capacidade de uma 

IA se treinar em versões progressivamente mais complexas das mesmas tarefas (Laud & 

DeJong, 2003).  

Pela visão de mercado, o aprendizado de máquina é considerado “uma disciplina de IA 

que através de modelos matemáticos extrai conhecimento e padrão dos dados através de 

autoaprendizado”(Gartner, 2020). 

O estudo do raciocínio cognitivo, através do computador convencional, tem o objetivo de 

resolver problemas por meio do mapeamento de exemplos, como reconhecimento de padrões, 

classificação e previsão; as Redes Neurais Artificiais (RNA) fornecem especificamente esses 

tipos de modelos matemáticos (Sathya & Abraham, 2013). De acordo com os autores, são 

modelos essencialmente matemáticos que descrevem uma função associada a um algoritmo de 

aprendizado específico ou a uma regra para emular ações humanas.  

Os modelos de RNA são únicos por natureza e suas implicações teóricas e práticas 

possuem diversas aplicações. Grande parte das pesquisas de RNA se concentram na 

classificação de padrões, principalmente relacionados ao seu design estrutural e métodos de 

aprendizado, que permitem uma classificação mais óbvia e eficiente (Sathya & Abraham, 

2013).  

Para entendermos de que forma esse aprendizado ocorre, foram definidos três 

paradigmas, classificados como aprendizado supervisionado, não supervisionado e de reforço 

(Haykin, 2001; Sathya & Abraham, 2013; Zuben & Castro, 2010) . 

O modelo de aprendizado supervisionado é baseado no treinamento de uma amostra da 

fonte original de dados, onde se possui previamente a classificação correta, atribuindo-a; em 

outras palavras, ele pressupõe a existência de um supervisor ou tutor que classifica os exemplos 
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de treinamento, utilizando as informações sobre os membros da classe em cada instância de 

treinamento. 

 

Figura 3 - Diagrama em blocos – aprendizagem supervisionada 

 

Fonte:(Haykin, 2001). 

 

Já, no modelo de aprendizado não supervisionado, não possuímos a inferência de um 

professor ou tutor supervisionando o processo de aprendizado. Ao invés disso, são dadas 

condições específicas que permitem realizar uma medida independente da tarefa e da sua 

qualidade de representação, sendo tais parâmetros otimizados em relação a essa medida, 

permitindo que o algoritmo se ajuste a essas regularidades estatísticas, desenvolvendo a 

habilidade de formar representações internas para codificar as características de entrada, 

criando automaticamente novas classes (Haykin, 2001). 

 

Figura 4. Diagrama em blocos – aprendizagem não-supervisionada 

 

Fonte: (Haykin, 2001). 
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A aprendizagem por reforço é distinta das outras abordagens, pois, neste caso, além de 

não existir uma interação direta com um supervisor ou modelo explícito, o aprendizado é 

realizado por intermédio da interação contínua com o ambiente, buscando-se minimizar um 

índice escalar de desempenho, conforme podemos verificar na figura 5, que apresenta o 

diagrama de um modelo de sistema de aprendizagem baseado na conversão de um sinal através 

da interação com o ambiente. 

 

Figura 5. Diagrama em blocos – aprendizagem por reforço 

 

Fonte: (Haykin, 2001). 

Todos esses ajustes de parâmetros são fundamentais na diferenciação dos algoritmos de 

aprendizagem, como os modelos supervisionados ou não supervisionados. Além disso, esses 

algoritmos de aprendizagem são usualmente facilitados por diversas regras de aprendizado, 

como mostra a figura 6. 

 

Figura 6. Regras de aprendizado 

 

Fonte: (Sathya & Abraham, 2013). 
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Embora o campo de estudos de aprendizado de máquina esteja em pleno 

desenvolvimento, com os mais diversos exemplos de aplicação, alguns autores discutem o 

excesso de foco em domínios específicos e a falta de estudo amplo sobre a aplicação desse 

subdomínio na Inteligência Artificial Geral, isto é, as tarefas humanas relevantes do mundo real 

possuem uma  sutileza de interconectividade que ainda não pode ser capturada ou modelada 

através das estruturas atuais de aprendizagem de máquina, necessitando mais estudo sobre o 

campo (Goertzel, 2014; Simon, 1995). 

 

2.1.3.2 Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing) 

 

Um dos grandes desafios enfrentados pela IA é identificar e classificar todo o conteúdo 

não estruturado existente nos mais diversos repositórios de informações atuais, como páginas 

web, mídias sociais, entre outros. 

Nesse sentido, um dos subdomínios de IA que vem se desenvolvendo de forma acelerada 

é o Processamento de Linguagem Natural - PLN (NLP – Natural Language Processing). 

Processamento de Linguagem Natural é uma metodologia que busca analisar e entender 

textos, interpretá-los de forma ampla (sintática, semântica e morfologicamente), a fim de extrair 

informações para os mais variados fins (H. Chen et al., 2012). 

De acordo com (Liddy & Liddy, 200AD): 

Processamento de Linguagem Natural também é considerado uma gama de 

técnicas computacionais para analisar e representar textos que ocorrem 

naturalmente em um ou mais níveis de análise linguística com a finalidade de 

alcançar processamento de linguagem para uma variedade de tarefas ou 

aplicativos.  

Essa análise textual possui suas raízes acadêmicas na recuperação de informações, na 

linguística computacional e na recuperação de informações, representação de documentos e no 

processamento de consultas (H. Chen et al., 2012), que são as bases para o desenvolvimento do 

modelo de espaço vetorial, modelo de recuperação booleano e modelo de recuperação 

probabilística, os quais, por sua vez, tornaram-se a base das modernas bibliotecas digitais, 

mecanismos de busca como o Google e sistemas de buscas corporativas (Salton, 1989).  

O início do PLN data dos anos 50, como uma interseção entre os estudos de inteligência 

artificial e de linguística. O estudo de PLN era inicialmente distinto para a recuperação de 

informações de texto, empregando-se técnicas baseadas em estatísticas altamente escalonáveis 

para indexar e pesquisar grandes volumes de texto com eficiência (Nadkarni, Ohno-Machado, 

& Chapman, 2011). 
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Diversas áreas e usos de tecnologia emergentes adotaram a PLN para análises de textos, 

incluindo extração de informações, modelos de tópicos, resposta a perguntas (Q/A) e mineração 

de dados. Exemplos atuais, como a Siri do Google, Alexa da Amazon entre outros usos de PLN 

demonstram o seu uso promissor.  

O pesquisador Harry Minker, em seu estudo sobre PLN, identificou três etapas básicas 

para o desenvolvimento de um sistema de processamento de linguagem natural, como, por 

exemplo, um sistema de tradução. 

A primeira etapa preconiza a necessidade de seleção de um modelo de entrada de idioma. 

Em segunda instância, esse idioma de entrada deve ser analisado e convertido em uma 

representação interna com base na análise sintática. Em última fase, essa representação interna 

deve ser traduzida no idioma de destino, usando-se a análise semântica (Minker, 1977). 

 

Figura 7 - Etapas básicas para desenvolvimento de um sistema PLN 

 

 

Fonte: Minker (1977). 

 

Para que sejam feitas, tanto as análises sintáticas quanto as semânticas, é possível o uso 

de diversos tipos de algoritmos, tanto de aprendizado como de métodos estatísticos (Stratica & 

Desai, 2004), conforme demonstra a figura 8: 

 

Figura 8. Processamento de linguagem natural através de algoritmos de aprendizagem e 

métodos estatísticos 

 

 

Fonte: (Stratica & Desai, 2004) 
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Os autores também defendem que os métodos envolvidos na análise semântica, 

determinísticos ou estatísticos, são fortemente dependentes do contexto. Existe um certo grau 

de incerteza relacionado ao contexto e às ambiguidades da linguagem natural, que pode 

traduzir-se em erros da língua de destino. (Rubin, Chen, & Shyu, 2003) demonstram que a 

influência do contexto no significado cresce exponencialmente com o comprimento de uma 

sequência de palavras. 

 

2.1.4 Vantagens / Benefícios do uso de Inteligência Artificial 

 

Atualmente, a IA tem se desenvolvido nos mais diversos campos, desde aprendizado de 

máquina (machine learning), reconhecimento de fala, assistentes virtuais / chatbots, robôs 

inteligentes, entre outros, como podemos verificar no Hype Cycle for Artificial Intelligence, do 

Gartner (Gartner, 2020). 

 

Figura 9. Hype Cycle Gartner 

 

Fonte: Gartner (2019c). 
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O Hype Cycle, do Gartner, apresenta diversos subdomínios da IA e a perspectiva de cada 

um deles alcançar o platô de produtividade, onde efetivamente o uso de tal subdomínio pode 

ser considerado disseminado e efetivo. 

Algumas previsões, como “Chatbots” e “Aprendizado de Máquina”, chegando ao platô 

entre 2 a 5 anos, em detrimento da “Inteligência Artificial Geral” e “Veículos Autônomos”, que 

devem ser vistos produtivos em 10 anos ou mais. 

De acordo com os autores, a inteligência artificial é um dos assuntos mais comentados e 

sensacionalistas do momento, e o foco dos executivos está voltado para como esta tecnologia 

pode ajudar e impactar as suas empresas. 

Houve um aumento significativo de implantação e uso de IA nas organizações, crescendo 

de tímidos 4% de implantações, em 2018, para 14%, em 2019, de acordo com as pesquisas 

anuais de CIO da Gartner (Gartner, 2019a). 

Embora os investimentos em IA estejam crescendo a cada ano, bem como a crença nos 

benefícios que essa tecnologia possa gerar às organizações, identificar os benefícios percebidos 

ainda não é uma tarefa tão usual. 

Um dos benefícios que o mercado vem discutindo de forma bastante ampla é o uso de IA 

como ferramenta para aumento de produtividade dentro das organizações, conforme vemos no 

estudo Sizing the prize (PricewaterhouseCoopers., 2018), no qual se avalia que, até 2030, o 

GDP Global (equivalente ao PIB Brasileiro) terá um crescimento de 14% advindo do uso de 

IA. Espera-se, também, que as melhorias de produtividade do trabalho representem mais da 

metade de todos os ganhos econômicos da IA sobre o período de 2016-2030. 

Há o consenso, entre diversos pesquisadores, quanto ao uso focado de IA em criações de 

soluções e aplicações centradas em tarefas específicas (Beal & Winston, 2009; McCarthy, 2007; 

Minsky, 2007), como, por exemplo, carros autônomos, reconhecimento de imagens, etc. 

Um estudo feito pelo Prof. Thomas H. Davenport, do núcleo de Tecnologia da Informação 

da Babson College, em conjunto a consultoria Deloitte, avaliou os benefícios gerenciais do uso 

de IA por meio de entrevista com 250 executivos que atuam com projetos maduros de IA 

(Davenport & Ronanki, 2018). 

Os resultados desse estudo apresentaram os mais importantes benefícios percebidos, de 

acordo com a percepção dos entrevistados, destacando-se a “melhora dos recursos e 

funcionalidades dos produtos”, com 51%, e “automatização e otimização de tarefas processos 

e operações internas”, citado em três categorias, conforme podemos avaliar na figura 10: 
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Figura 10. Os benefícios de Negócios da IA 

Fonte: Davenport & Ronanki (2018) 

 

Embora tenha se passado 2 anos desse estudo, ele ainda serve como referência para 

identificarmos indícios do valor percebido do uso de tecnologia da informação. 

Em outro estudo recente apresentado pela consultoria McKinsey, onde foram avaliados 

33 casos de uso de IA em diversas funções de negócios, os resultados sugerem que a IA está 

agregando valor significativo às organizações (Cam, Chui, & Hall, 2019). 

Na pesquisa, 63% dos entrevistados relataram aumentos de receita, com a adoção da IA 

nas unidades de negócios em que suas empresas usam a tecnologia, sendo que os respondentes 

de alto desempenho apresentam aumentos quase três vezes mais que os de outras empresas que 

relatam ganhos de receita superiores a 10 por cento. As maiores percepções de crescimento da 

receita dos casos de uso de IA estão em marketing e vendas, desenvolvimento de produtos e 

serviços e gerenciamento da cadeia de suprimentos, conforme podemos verificar na figura 11.  

Quando o assunto é economia, 44% dos entrevistados relatam redução de custos com a 

adoção da IA nas unidades de negócios onde ela é implantada. As duas funções que relatam as 

maiores reduções são o gerenciamento da cadeia de suprimentos e fabricação. Na fabricação, 

as respostas indicam que as economias mais significativas advêm da otimização dos recursos, 

análises preditivas com foco em manutenção preventiva e economia de energia. Já no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, as economias estão mais atreladas com a análise de 

gastos e a otimização da rede de logística. 
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Figura 11. Redução de custo e aumento de receita com a adoção da IA, por função 

Fonte: Cam et al. (2019). 

 

Alguns projetos têm se destacado no cenário corporativo pelos retornos apresentados 

graças ao uso de IA, e um dos exemplos bem-sucedidos é o da Otto, um dos maiores sites de 

comércio eletrônico da Alemanha, que conseguiu, por meio do uso de IA, reduzir a devolução 

de mercadorias e aumentar a retenção de clientes, garantindo a entrega de mercadorias dentro 

de dois dias após a compra e em um único pacote. O uso de IA se deu através de uma solução 

de aprendizado de máquina que analisa três bilhões de transações históricas e 200 variáveis 

(vendas, pesquisas e previsão do tempo), predizendo com 90% de precisão o que os clientes 

comprariam em um mês, e efetuando de forma autônoma (sem intervenção humana) a compra 

de 200.000 itens de terceiros, todos os meses. Como resultado, a Otto reduziu seu estoque 

excedente em 20% e o retorno de seu produto em dois milhões de itens por ano. 

No segmento jurídico, há dois projetos conhecidos. A “Dra. Luzia” é uma solução 

preditiva que está atuando na Procuradoria dos Estados, analisando processos de execuções 

fiscais. Ela atua de forma analítica apurando questões como: recuperação de créditos, risco e 

tomada de decisão em execuções fiscais, e vem obtendo acurácia mínima de 99,42%. O outro 

exemplo é o do Banco Itaú, com a automatização de algumas fases operacionais dos processos 

jurídicos, sendo que, atualmente, todas as ações contrárias (iniciais) que o banco recebe já 

entram no seu sistema de forma padronizada com a geração automatizada das contestações, sem 
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intervenção humana. O sistema se autoalimenta e é capaz de identificar novas questões que 

surgem com os processos (Dume, 2017). 

No atendimento a clientes, os exemplos mais expressivos são o uso de chatbots, como é 

o caso do Banco Bradesco, através da BIA (Bradesco Inteligência Artificial), com mais de 168 

milhões de interações nos seus canais de atendimento (App do banco, WhatsApp), nos últimos 

três anos, e mais de 12 milhões de clientes interagindo (Febraban, 2019). Outro exemplo é o 

chatbots da Vivo, chamado Aura, que, ao completar o seu primeiro ano de vida em fevereiro 

de 2019, já havia atendido mais de 1,5 milhão de clientes por mês, contabilizando mais de 20 

milhões de atendimentos com uma taxa de retenção superior a 80% (Telefônica Brasil, 2019). 

Considerando o exposto, o uso de IA, através de subdomínios como o aprendizado de 

máquina e o processamento de linguagem natural, trouxe para a tecnologia um poder 

computacional e de automação de processos antes não considerados. A capacidade de uso de 

algoritmos de aprendizagem, aliados a métodos estatísticos permitem a classificação de textos 

através de análises sintáticas e semânticas em tempo real, proporcionando a capacidade de uso 

de tais tecnologias com foco na interação máquina x humano, e uma das aplicações que tem se 

mostrado mais promissora nos tempos atuais é o uso de IA no atendimento ao cliente. 

 

2.2 Atendimento ao Cliente 

 

Embora tenhamos plena convicção da atual importância do cliente e das melhores práticas 

para atendimento, bem como do custo de aquisição de novos clientes, nem sempre foi assim no 

Brasil. 

Em um dos mais antigos eventos conhecidos voltados para atenção ao cliente no Brasil, 

na década de 40, a revista Seleções (Reader’s Digest) veiculou uma publicidade contendo um 

endereço postal para receber reclamações, sugestões ou até questionamentos por parte dos seus 

leitores, apresentando-se como uma das empresas pioneiras, no Brasil, no uso de um canal 

exclusivo de comunicação com o cliente. 

Fora do Brasil, nos EUA, o movimento consumerista da década de 60 impôs uma nova visão 

sobre a interação entre empresa e cliente, onde o consumidor não só pedia informações, bem como 

as exigia – além de preço, era necessário qualidade. (Barbosa & Minciotti, 2007). 

No Brasil, podemos identificar datas importantes para a relação entre empresa e cliente, 

verdadeiros marcos, como, por exemplo, a criação do PROCON-SP em 1976, Sistema Estadual de 

Proteção do Consumidor concebido pelo Decreto nº 7.890, tendo como órgãos centrais o Conselho 

Estadual de Proteção ao Consumidor e o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor 
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(“PROCON-SP,” n.d.); assim também, a promulgação do CDC - Código de Defesa do Consumidor 

em 1990, definindo um novo patamar na relação com o cliente, obrigando de certa forma que toda 

a empresa instalasse um serviço ou política de atendimento ao cliente. 

Mas, antes de discorremos efetivamente sobre os processos de atendimento ao cliente, se 

faz necessário definir especificamente quem é o cliente.  

Segundo o CDC (Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078), 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final” (“CDC- Lei No8.078,” 1990).  

Dentre as mais diversas definições de pesquisadores sobre o tema, apresentamos alguns 

conceitos importantes, como: 

Clientes são organizações ou pessoas, internas ou externas 

à empresa que são impactadas pelos produtos. (KOTLER & ARMSTRONG, 

1998). 

Cliente é toda pessoa que sofre impacto em relação ao produto ou serviço. 

(JURAN & GRYNA, 1991). 

Cliente é a pessoa que compra produtos da empresa, para consumo próprio, 

ou para distribuí-los para consumidores finais. (MARQUES, 2016). 

 

Em um mercado cada vez mais disputado e globalizado, produtos cada vez mais 

diversificados e com baixo custo de fabricação, aumento da concorrência e surgimento de novas 

tecnologias, os clientes buscam cada vez mais por valores agregados e inovação. Isso reforça a 

necessidade de que cada vez mais as empresas foquem nos clientes e não mais nos produtos e 

serviços, principalmente na qualidade dos serviços prestados, pensando sempre em atrair, 

cultivar e manter os clientes. Para “[...] serem bem-sucedidas neste mercado altamente 

competitivo, as organizações devem estar voltadas para o cliente, conquistando-o dos 

concorrentes e mantendo-o por lhe entregar valor superior” (Kotler & Armstrong, 1998).  

 

2.2.1 Processos de Atendimento ao Cliente 

 

Há tempos, a disciplina de marketing vem estudando a jornada dos clientes e de que forma 

os mesmos se relacionam com as organizações (Barbosa & Minciotti, 2007; Köhler et al., 2011; 

Kotler & Armstrong, 1998).  

A importância dos serviços aos consumidores também é motivo de estudo por diversos 

pesquisadores, sendo que alguns defendem que o processo de atendimento ao cliente se tornou um 

imperativo estratégico para a grande maioria das empresas (Reichheld & Sasser, 1990; Rust, 

Zeithaml, & Lemon, 2000; Treacy & Wiersema, 2007). A qualidade de atendimento ao cliente 
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também desponta como um dos fatores primordiais para avaliar a competitividade do processo de 

atendimento ao cliente (Markus, Majchzak, & Gasser, 2004). 

De outro lado, nem todos acreditam que o serviço ao cliente contempla o todo da 

experiência, conforme entrevista de Jeff Bezos, CEO da Amazon, afirmando que: 

“Internamente, o serviço ao consumidor é apenas um componente da experiência do cliente” 

(Brad Stone, 2013) 

As etapas da experiência do cliente, ou jornadas do cliente, podem ser definidas como 

o seu processo de relacionamento com a empresa ao longo do tempo, através de vários 

pontos de contato (Lemon & Verhoef, 2016). Os autores apresentam este processo como 

possuindo três fases específicas e lineares, sendo elas a pré-compra (incluindo pesquisa), 

fluindo para a compra e a pós-compra, de forma iterativa e dinâmica, conforme podemos 

visualizar na figura 12: 

Figura 12. Modelo de processo para jornada e experiência do cliente 

 

Fonte: Lemon & Verhoef (2016) 

Os autores apresentam que, em cada estágio, os clientes experimentam pontos de contato 

distintos, apenas alguns dos quais estão sob o controle da empresa.  Apresentam também quatro 

categorias de pontos de contato com a experiência do cliente: de marca, de parceiro, de cliente 

e social/externo/independente.  
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O cliente pode interagir com cada uma dessas categorias de pontos de contato 

em cada estágio da experiência. Dependendo da natureza do produto/serviço 

ou da jornada do próprio cliente, a força ou a importância de cada categoria 

de ponto de contato pode diferir em cada estágio. (Lemon & Verhoef, 2016) 

 

Albertin (2004) apresenta uma classificação mais ampla dos processos de atendimento ao 

cliente, conforme podemos vislumbrar no Quadro 2: 

Quadro 2. Processos de Atendimento ao Cliente 

 

Fonte: Albertin (2010) 

 

O uso da tecnologia tem impactado sobremaneira a forma como o cliente é atendido, e 

cada vez mais se faz possível o seu uso com foco na automação desses processos. A criação de 

novos canais de comunicação baseados na internet permite novas formas de contato com as 

organizações, reforçando cada vez mais a o atendimento ao cliente através das plataformas on-

line. 

 

2.2.2 Automação do Processo de Atendimento ao Cliente 

 

O uso de tecnologia gera impacto nos processos de negócios das organizações, e dentro 

dos processos que envolvem o Atendimento ao Cliente não seria diferente. 

O investimento em TI, com foco na automatização dos processos de atendimento aos 

clientes, ou parte dele, apresenta diversos benefícios, entre eles a redução de custos de operação, 

novos canais de comunicação e capacidade de monitoramento da equipe (Giao et al., 2010), e 

há tempos foi percebida uma crescente ênfase nas aplicações de TI em relação ao atendimento 

ao cliente (Negash, Ryan, & Igbaria, 2003).  

J. S. Chen e Tsou (2012) apresentam o processo de atendimento ao cliente como uma 

solução ou combinação personalizada e integrada de bens e serviços para atender às 
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necessidades de negócios de um cliente, e destacam duas dimensões principais nas quais as 

soluções dos clientes podem ser categorizadas, sendo elas: o grau de integração e o grau de 

personalização. Na perspectiva de integração, os serviços e produtos são as soluções fornecidas, 

usando-se uma plataforma de serviços integrados. Já na perspectiva da personalização, o valor 

de uma solução se baseia no fato de possuir capacidade de personalização para o contexto 

específico do segmento de clientes, ou seja, para as suas necessidades específicas.  

Como apresentado anteriormente, diversas tecnologias têm sido utilizadas nos mais 

diversos contextos, a fim de implementar processos de automação nas demandas de 

atendimento ao cliente, como é o caso da URA (Unidade de Resposta Audível), atuando como 

uma interface para o sistema de atendimento, permitindo a navegação do cliente por diversas 

demandas pré-configuradas (Araújo et al., 2003), bem como o VoIP (Voice over Internet 

Protocol), permitindo a comunicação por voz através da internet, gerando diversos ganhos 

como integração de serviços, escalabilidade, segurança, e redução de custos (Singh et al., 2014). 

O setor bancário representa atualmente, no Brasil, um dos segmentos que mais investem 

em tecnologia (Meirelles, 2019),  com investimentos em torno 15,4% do faturamento líquido 

dos bancos, o maior índice entre todos os segmentos apresentados pela pesquisa. E um dos 

processos fortemente impactados por esse alto grau de investimento é o atendimento aos 

clientes. 

Há tempo os bancos têm investido pesado em processos de autoatendimento, como, por 

exemplo, os caixas eletrônicos, e, principalmente, as plataformas de atendimento e gestão de 

conta on-line, o internet banking (Diniz, 2004). 

A evolução tecnológica, bem como a Inteligência Artificial e seus subdomínios, como o 

processamento de linguagem natural e o aprendizado de máquina, tem proporcionado um novo 

canal de atendimento aos clientes: os chatbots. 

 

2.2.2.1 Uso de Chatbots no Atendimento ao Cliente 

 

Conforme descrito anteriormente no capítulo de definição do termo Chatbot, a adoção 

desta nova forma comunicação tem sido discutida como um meio de adaptação a esse novo 

mundo digital, buscando novas forma de conexão on-line com o público, através dos assistentes 

virtuais (Bolton et al., 2013; Kuligowska & Lasek, 2011). 

Alguns autores analisam a tendência de uso de chatbots sob algumas perspectivas, como 

a preferência de uso deste canal de comunicação como uma forma de manter uma sensação de 

empoderamento e controle sobre o processo de serviço (Clarkson, 2010), o uso por gerações 
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mais jovens, que preferem interagir mais com agentes on-line do que com agentes humanos 

(Köhler et al., 2011). 

Através dos chatbots é possível gerar o engajamento proativo com os clientes, envolvendo 

os mesmos com a experiência do serviço, além das interações básicas de perguntas frequentes 

(FAQ), e tem se tornado imperativo que as organizações desenvolvam canais de atendimento 

on-line para construir relacionamentos mais fortes com o novo segmento de consumidores 

(Köhler et al., 2011). O papel desses agentes on-line tem se tornado cada vez mais importante 

à medida que os consumidores têm exigido mais de suas experiências on-line (Clarkson, 2010). 

Neste contexto, as organizações têm avaliado o uso dos assistentes virtuais como uma 

ferramenta de grande impacto para o aprimoramento da experiência de atendimento do cliente. 

Na pesquisa de “Inovação de Experiência do Cliente – Gartner”, de 2019, feita com 

empresas dos mais variados portes, foi identificado que, na visão dos gestores, a inteligência 

artificial, os assistentes virtuais e o envolvimento multicanais (omnichannel) do cliente serão 

as principais tecnologias emergentes que devem impactar na experiência do cliente, conforme 

demonstra a figura 13. 

 

Figura 13 - Tecnologias emergentes com maior impacto em projetos envolvendo 

experiência do usuário nos próximos três anos 

 

Fonte: (Gartner, 2019b) 
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Existe uma relação muito forte entre a inteligência artificial e os chatbots, visto que uma 

das funções da IA, segundo o próprio estudo, permeando a definição, são sistemas que se 

envolvem de maneira humana, incluindo visão computacional e agentes de interfaces de 

linguagem natural, possibilitando novas categorias de aplicativos, como assistentes de clientes 

virtuais e assistentes pessoais virtuais (VPAs), tanto com interfaces de voz quanto de texto 

(Gartner, 2019b).  

Para os assistentes virtuais, o interesse aparece de forma mais intensa, principalmente na 

percepção dos CIOs do estudo, dos quais 26% relataram ser esse o principal aplicativo baseado 

em IA em uso em suas empresas, onde os principais casos de uso de chatbots estão focados no 

suporte ao cliente, como expor uma base de conhecimento, oferecer autoatendimento para 

gerenciamento de contas ou pedidos, ou focados no envolvimento do cliente, como permitir 

pesquisa de produtos, marketing ou comércio digital, recursos. 

Outro estudo empresarial voltado para a experiência do usuário, coletado em 10 países, 

com 850 empresas e 4.500 consumidores, apresenta dados equivalentes quanto à adoção desse 

canal de atendimento ao cliente, sendo que 71% das empresas acreditam que os atendimentos 

on-line, sejam com humanos ou com assistentes virtuais, estarão entre os canais mais comuns 

usados pelos clientes em três anos (Logmein, 2018). 

Comparando o tempo de atendimento entre humanos e assistentes virtuais, o estudo 

apresenta uma equivalência, conforme figura 14, identificando que, no atendimento pessoal, os 

agentes de atendimento ao cliente gastam 25% do tempo procurando informações sobre o 

cliente para atendê-los, enquanto em 33% do tempo estão entendendo a natureza da consulta. 

 

Figura 14. Tempo médio de espera em minutos para resolução de consultas / por canal 

 
 

Fonte: (Logmein, 2018) 
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Embora tenha sido identificado que quase 74% dos consumidores veem existir benefícios 

na interação com assistentes virtuais, principalmente na possibilidade de obter resolução de 

problemas mais rapidamente (30%) ou maior acessibilidade ao suporte (24%), ainda quase dois 

terços dos consumidores entrevistados (64%) acreditam que obtêm os melhores resultados, ao 

entrarem em contato com uma empresa, se interagirem apenas com um agente de atendimento 

humano (Logmein, 2018). 

Isso ocorre pelo fato de que diversos consumidores consideram ainda irritante a interação 

com chatbots, preferindo conversar com um agente humano; enquanto 40% dos consumidores 

relataram que os assistentes virtuais não foram capazes de entender o seu problema ou não 

fornecer uma resposta adequada personalizada (38%). 

Isso demonstra que, mesmo que a inteligência artificial tenha evoluído sobremaneira, 

ainda temos um bom caminho a percorrer para deixarmos os assistentes virtuais / chatbots mais 

autônomos e eficientes no atendimento a clientes, buscando cada vez uma experiência mais 

humana. 

Apesar de ainda existirem desafios quanto ao uso de chatbots, principalmente no seu 

alinhamento com a experiência do usuário, diversas soluções de tecnologia têm sido aplicadas 

nas organizações com foco em melhorar essa experiência de atendimento e trazer outros 

benefícios através do uso de tais tecnologias. 

Para que possamos entender exatamente se existem e quais seriam esses benefícios, se 

faz necessário analisar o uso da tecnologia de assistentes virtuais através das teorias do valor 

de uso da Tecnologia da Informação. 

 

2.3 Valor do uso de Tecnologia da Informação 

 

2.3.1 Uso de Tecnologia da Informação 

 

Há tempos que a tecnologia tem sido vista como uma opção, além de uma ferramenta 

para reduções de custos operacionais através da mecanização de processos. 

Com o atual cenário no qual a informação em abundância dificulta demasiadamente os 

processos de tomadas de decisões, o uso de tecnologia se torna necessário a fim de classificar, 

priorizar e sintetizar essas informações com o foco estratégico e tomada de decisões. 

Dessa forma, o uso da TI passou a ser estratégico para as organizações, considerando a 

sua utilização como uma das suas principais bases, principalmente em relação aos seus impactos 

sociais e empresariais (Albertin, 1999). 



45 

 

As organizações tradicionais têm buscado em seus investimentos o aumento de sua 

capacidade competitiva, buscando se destacar dos concorrentes, e tendo a TI como um dos 

principais investimentos (McAfee & Brynjolfsson, 2008). 

Diversos autores demonstram a TI como parte da estratégia corporativa com foco na 

transformação do negócio (Venkatraman, 1994; Weiss & Anderson, 2004). 

Alguns estudos apresentam o uso de TI como um agregador da estratégia de negócio, 

definindo dessa forma o alinhamento estratégico. É o uso da TI integrado aos processos de 

negócio por meio de sistemas de informações, proporcionando benefícios para a organização 

(Tallon, 2008). 

Mesmo em um mercado recessivo, podemos avaliar o crescimento de investimento em TI 

pelas médias e grandes empresas, como demonstra a 30ª Pesquisa Anual do Uso de TI nas 

Empresas (Meirelles, 2019), que avaliou um crescimento de 3% nos gastos com investimentos 

em TI em relação ao ano de 2017, chegando a 7,9% do faturamento líquido das organizações. 

O desempenho empresarial tem sido impactado pelo uso de TI, mas, de certo, deve haver 

um entendimento de como isto ocorre, principalmente na forma como a organização enxerga o 

uso da TI, podendo ser através de uma diretriz ou normativa organizacional, bem como com o 

foco de inovação do negócio. São essas perspectivas de alinhamento que definem o valor que 

é dado para a TI, bem como o que se espera do seu uso (Albertin & Albertin, 2008a). 

Pensando no contexto de investimento em TI, encontramos na literatura (Weill & 

Broadbent, 1998) um modelo de classificação de investimentos associado a medidas de 

desempenho.  

Esses autores apresentam quatro objetivos distintos e suas inter-relações (Weill & 

Broadbent, 1998), como demonstrado na figura 15. 

Figura 15: Objetivos de investimentos em TI 

 

Fonte: (Weill & Broadbent, 1998) 
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São identificados, entre os objetivos uma relação e dependência, conforme analisamos a 

seguir: 

 

a) Infraestrutura: Identificada como a base da pirâmide, demonstra a capacidade estrutural 

da TI nas organizações. Refere-se ao investimento em hardware, como servidores e 

estrutura de rede, bem como outros componentes de arquitetura funcional (como banco 

de dados, sistemas operacionais etc.); 

b) Transacional: É o objetivo que suporta todo o gerenciamento operacional. É onde 

identificamos as transações (dados, informações). Usualmente, a automação de 

processos se enquadra neste objetivo. A informatização dos processos operacionais da 

organização gera impacto direto na eficiência operacional, pois, ao gerar redução de 

custos na substituição de mão de obra, aumenta, por consequência, a produtividade 

operacional (Weill & Broadbent, 1998). Também se avalia que os benefícios atrelados 

a essa informatização estejam relacionados a itens como melhoria de rentabilidade, 

aumento de produtividade e redução de custos (Albertin & Albertin, 2008a, 2016); 

c) Informacional: É onde identificamos o uso de TI voltado para o suporte à decisão, com 

direcionamento usual às questões gerenciais e de tomada de decisão. 

d) Estratégico: É o uso de TI com foco em criar valor estratégico à organização, bem como 

ampliar a sua competitividade perante o mercado. 

 

Avaliando esses objetivos distintos e a possibilidade de benefícios para cada tipo de uso 

de TI, buscaremos, neste estudo, também identificar se os usos de IA no Atendimento ao Cliente 

podem estar relacionados a quais desses objetivos. 

 

2.3.2 Benefícios do Uso de Tecnologia da Informação 

 

Após identificarmos os conceitos e motivações para investimentos em TI, precisamos 

entender de que forma podemos medir o uso da tecnologia e seus impactos nos processos e 

organizações; alinhado a esse objetivo, se faz necessário buscar um modelo que permita efetuar 

uma avaliação mais ampla do projeto sob as lentes do uso de Tecnologia da Informação, bem 

como avaliar os motivadores e os benefícios identificados na implantação do projeto. 

O uso de TI, nas organizações, pode ser compreendido através do conhecimento de várias 

dimensões, sendo o contexto com seus direcionadores, os tipos de uso de TI, os benefícios 

oferecidos pelo uso, o desempenho empresarial, a governança e a administração de TI, bem 
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como o papel dos executivos de negócio e de TI, além da relação que existe entre as dimensões 

(Albertin & Albertin, 2008b). 

Esse conhecimento permite identificar todas as variáveis que afetam e são afetadas pelo 

uso de TI. 

Dentro do contexto deste estudo, (Albertin & Albertin, 2016) apresentam um modelo de 

avaliação dos benefícios de TI, através de critérios como custo, produtividade, flexibilidade, 

qualidade e inovação, sendo que esses benefícios podem ser entendidos como a oferta que essa 

tecnologia traz para as organizações e, mais do que isso, o seu aproveitamento no desempenho 

empresarial, como visto na figura 16: 

 

Figura 16: Benefícios oferecidos pelo uso de TI 

 

Fonte: (Albertin & Albertin, 2016) 

 

Custo: A redução de custos é uma das maiores preocupações das organizações, 

principalmente como fator de competitividade de mercado. A tecnologia aplicada nos processos 

empresariais pode ser uma ótima ferramenta para obtenção de expressivos ganhos de recursos 

financeiros para as empresas, seja para aumento de eficiências das operações ou até como 

auxílio na tomada de decisões estratégicas, levando a empresa a repensar a sua cadeia produtiva. 
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Produtividade: A produtividade é algo que se faz necessário dentro de qualquer 

organização. Cada vez mais as empresas buscam otimizar os seus processos e torná-los mais 

produtivos, fazendo mais com menos e, por consequência, lucrando mais. Em um mercado 

competitivo, a empresa que não buscar ser mais produtiva incorrerá em sério risco de perder as 

suas vantagens competitivas. Neste critério não devemos somente nos atentar à reengenharia 

de processos, mas também à organização do trabalho, ao uso de recursos e ao combate aos 

desperdícios. 

 

Qualidade: Entre as diversas definições de qualidade, uma, em especial, apresenta de 

forma mais romântica que a “Qualidade consiste na capacidade de satisfazer desejos...” 

(Edwards, 1968). De acordo com (Kaydos, 1991), os fatores principais para uma análise de 

qualidade em produtos são: desempenho, característica, confiabilidade, conformidade, 

durabilidade, aparência e percepção. Para o segmento de serviços podemos considerar 

tangibilidade, confiabilidade, segurança, empatia e prontidão. 

 

Flexibilidade: Neste critério, avaliamos a flexibilidade que o uso da TI pode gerar para 

o atendimento das demandas empresariais. É a capacidade de customização e personalização 

dos processos e entregáveis com foco na demanda do cliente. A possibilidade de ampliação do 

portfólio de produtos da empresa através da flexibilização dos processos, com o uso de TI. 

 

Inovação: De acordo com (Tidd & Bessant, 2005), a inovação ocorre quando um novo 

bem, serviço ou método de produção é comercializado pela primeira vez. Usualmente, isto 

significa a primeira vez numa dada economia, mas por vezes também numa dada empresa, ou 

em nível mundial. Nos últimos anos, a inovação tem tido um papel crucial para as empresas 

que buscam um diferencial competitivo no mercado em que atuam. Além da preocupação 

comum das empresas com redução de custos, aumento de performance e qualidade dos seus 

produtos e serviços, a inovação tem permitido as organizações galgarem novos mercados e 

modelos de negócio, gerando um diferencial perante as empresas que estrategicamente não 

possuem alinhamento com a prática de inovação nos seus produtos ou serviços. 
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2.3.3 Balanced Scorecard (BSC) 

 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma das metodologias mais amplamente utilizadas e 

difundidas quanto a modelo de medição para o desempenho empresarial, criada em 1992 pelos 

professores da Harvard Business School, Robert S. Kaplan e David P. Norton. 

Esta metodologia foi desenvolvida através de um projeto de pesquisa com 12 empresas 

na vanguarda da medição de desempenho, com objetivo de se tomar um conjunto de medidas 

que fornecem aos gerentes de topo uma visão rápida, mas abrangente, dos negócios (R. Kaplan 

& Norton, 1992).  

O BSC tende a levar a uma criação de indicadores de desempenho, atingindo todos os 

níveis organizacionais, se tornando ferramenta de comunicação e promoção geral, com a 

estratégia da corporação (Prieto, Pereira, Carvalho, & Laurindo, 2006). 

O BSC separa a estratégia, de uma maneira estruturada, em quatro dimensões do negócio, 

sendo elas: perspectiva financeira, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e 

crescimento (inovação) – conforme figura 17. 

 

Figura 17: Medidas de Desempenho do BSC 

 

Fonte: (R. Kaplan & Norton, 1992). 
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Perspectiva financeira: indicadores que buscam avaliar as questões financeiras da 

organização, como rentabilidade para o capital investido, objetivos financeiros de longo prazo 

e desempenho econômico da organização. 

 

Perspectiva dos clientes: são indicadores relativos ao mercado, clientes atuais e 

potenciais, retenção e aquisição de novos, além de satisfação. 

 

Perspectiva dos processos internos: indicadores alinhados com toda a cadeia de valor 

das organizações, incluindo operações, inovação e pós-venda. Porém, o maior foco são os 

processos internos, principalmente aqueles que possuem maior impacto na satisfação dos 

clientes e nos ganhos financeiros. 

 

Perspectiva do aprendizado e crescimento: indicadores com foco em avaliar o processo 

contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento da organização. (R. S. Kaplan & Norton, 1996) 

defendem a existência de três fontes para a aprendizagem e crescimento da empresa, sendo as 

pessoas, os sistemas e os procedimentos organizacionais. A finalidade desta perspectiva do BSC 

consiste em investir na reciclagem e requalificação dos trabalhadores, na melhoria dos sistemas 

de informação e no alinhamento de procedimentos e rotinas da empresa.  

É um modelo que proporciona de uma forma bastante ampla um diagnóstico dos 

benefícios do uso de TI, permitindo um robusto entendimento sobre os mais complexos projetos 

de tecnologia. 

 

2.3.4 Benefícios do uso de Tecnologia da Informação no Desempenho Empresarial 

 

Aliado aos benefícios oferecidos pelo uso de TI, faz-se necessário identificar de que 

forma tais benefícios impactam no Desempenho Empresarial das organizações. Para tal, sugere-

se a “Estrutura de benefícios do uso de TI no desempenho empresarial” como um modelo de 

análise dos indicadores que pode ser aplicado, tanto para processos quanto para infraestrutura 

(Albertin & Albertin, 2008b), conforme quadro 3: 
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Quadro 3. Estrutura de benefícios do uso de TI no desempenho empresarial 

Aplicação em processos / 

Infraestrutura 

Benefício 

Oferecido 
Proporção BSC Nível Indicador 

 

Custo  

Financeira   

Clientes   

Processos internos   

Aprendizado e Crescimento   

Produtividade  

Financeira   

Clientes   

Processos internos   

Aprendizado e Crescimento   

Qualidade  

Financeira   

Clientes   

Processos internos   

Aprendizado e Crescimento   

Flexibilidade  

Financeira   

Clientes   

Processos internos   

Aprendizado e Crescimento   

Inovação  

Financeira   

Clientes   

Processos internos   

Aprendizado e Crescimento   

Fonte: (Albertin & Albertin, 2008b). 

Esta estrutura visa avaliar o uso de TI, tanto em relação aos processos bem como quanto 

à infraestrutura dentro dos benefícios possíveis oferecidos pela TI, sendo Custo, Produtividade, 

Qualidade, Flexibilidade e Inovação, já abordados anteriormente, bem como avaliar cada um 

desses benefícios através das quatro perspectivas apresentadas pelo BSC. 

 

3  DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

A revisão de literatura deste trabalho se fundamentou em quatro pilares principais, sendo 

eles: Inteligência Artificial, Atendimento ao Cliente, Valor de Uso de TI e Desempenho 

Empresarial. 

Por meio dessa revisão, podemos observar a disponibilidade de tecnologia e o uso em 

crescimento de inteligência artificial com foco no atendimento ao cliente, mais especificamente 

na automação deste processo através de assistentes virtuais / chatbots utilizando subdomínios 

de IA, como o aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. 

Também pudemos avaliar diversas teorias que discorrem sobre o Valor do Uso de TI nas 

organizações, nos mais diversos projetos de tecnologia. Embora tenhamos diversos autores que 

descrevam as demandas de uso e benefício de TI, não encontramos nenhum estudo mais 
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aprofundado sobre a identificação de benefícios de projetos de TI com uso de Inteligência 

Artificial. 

Desta forma, o mote principal deste trabalho e, como descrito anteriormente, o objetivo 

geral deste estudo foi “Identificar os benefícios do uso de inteligência artificial na 

automatização do processo de atendimento ao cliente”, através da lente teórica da Estrutura de 

benefícios do uso de TI no desempenho empresarial (Albertin & Albertin, 2008a), conforme 

figura 18. 

 

Figura 18: Modelo conceitual para análise do valor de uso de IA 

no Processo de Atendimento ao Cliente  

 

 
 

Fonte: Com base em (Albertin & Albertin, 2016) e (Weill & Broadbent, 1998) 

 

A escolha desse modelo se deu face ao foco no uso de projetos de TI e a amplitude dos 

benefícios avaliados pela lente teórica, bem como a relação com as quatro perspectivas do BSC 

(financeira, clientes, processos internos e aprendizado, e crescimento) que robustecem a 

identificação dos benefícios. 

O modelo tem como objetivo descrever os componentes do estudo, bem como apresentar 

as relações entre eles, como é o caso da identificação do Valor de uso de IA em Atendimento 

ao Cliente (Proposição 1), e através dessa lente avaliar a existência dos benefícios obtidos 

através desse uso (Proposição 2), e por último identificar se tais benefícios geraram alguma 

mudança nos indicadores de Desempenho Empresarial da organização (Proposição 3). 
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3.1 Proposições de Pesquisa 

 

No contexto das pesquisas qualitativas, principalmente no que tange a estudos de caso, as 

proposições são componentes fundamentais para a pesquisa, pois definem o foco da atenção no 

qual o pesquisador deve realmente direcionar a sua atenção (Yin, 2010). 

Dessa forma, com base em todo o referencial teórico apresentado, bem como no modelo 

de pesquisa proposto, apresenta-se as seguintes proposições: 

 

Proposição 1: A IA pode ser utilizada em processos de Atendimento ao Cliente. 

A primeira proposição tem como objetivo identificar e descrever o uso de IA no processo 

de atendimento ao cliente, mais especificamente no contexto de chatbots. 

 

Proposição 2: O uso de IA em processos de Atendimento ao Cliente apresenta benefícios. 

A segunda proposição busca identificar e coletar os benefícios percebidos pelo uso de IA 

no processo de atendimento ao cliente. 

 

Proposição 3: Os benefícios oferecidos por IA nos processos de Atendimento ao Cliente 

afetam os indicadores de Desempenho Empresarial nas organizações. 

A terceira proposição busca identificar, em tais benefícios, quais deles afetaram os 

indicadores de Desempenho Empresarial na organização, através das perspectivas financeira, 

clientes, processos internos e aprendizado, e crescimento. 

 

Considerando a relação entre o Objetivo Geral e Específicos, bem como os conceitos e 

proposições apresentados, vemos, no diagrama abaixo, a consolidação gráfica da pesquisa, 

sendo: 

Figura 19: Diagrama consolidado da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando a profundidade da pesquisa e seu caráter exploratório, além da ausência de 

referenciais acadêmicos que abordem o objeto da pesquisa, optou-se, então, pela realização de 

uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativa. Para a pesquisa em questão considera-se a 

abordagem qualitativa, pelo fato das informações a serem coletadas possuírem aspectos 

subjetivos e interpretativos, nem sempre identificados de forma sutil. 

Considerando então esse contexto e a profundidade esperada de análise, além do caráter 

interpretativo, entendemos ser a melhor estratégia o estudo de caso. 

Conceituando, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que busca, usualmente, se 

aprofundar e responder questionamentos, não tendo o pesquisador muito controle sobre a 

matéria estudada. (Eisenhardt, 1989) descreve como essa estratégia de pesquisa foca em 

compreender a dinâmica apresentada dentro de contextos específicos e defende que, além disso, 

o Estudo de Caso pode descrever um fenômeno, testar ou gerar uma teoria. 

Essa estratégia contribui para a melhor compreensão dos fenômenos individuais, os 

processos das organizações, bem como também os processos políticos da sociedade. É utilizada 

com o objetivo de entender a forma e os motivos que levam à determinada decisão. De acordo 

com (Yin, 2010), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método 

que abrange tudo em abordagens especificas de coleta e análise de dados. 

É um estudo empírico que busca, prioritariamente, testar uma teoria. É uma metodologia 

extremamente útil para quando o estudo do fenômeno precisa ser estudado dentro do contexto 

em que ele ocorre. Um dos meios de coleta de informações mais importantes do método são as 

entrevistas, que permitem ao entrevistado expressar sua opinião sobre determinados assuntos, 

através de suas interpretações pessoais. 

 

4.1 Seleção de Casos 

 

Para o estudo em questão, utilizamos três projetos de empresas distintas que se enquadram 

nos critérios apresentados abaixo: 

 

• Empresa de grande porte; 

• Possuir projeto de Atendimento ao Cliente com Assistente Virtual (Chatbot) 

implementado e em uso por mais de 6 meses; 
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• O projeto implementado precisa fazer uso de um ou mais subdomínios de IA, como 

Aprendizado de Máquina, Processamento de Linguagem Natural, entre outros; 

• Possuir a percepção dos indicadores mínimos para análise dos benefícios e impacto no 

desempenho empresarial (Vide quadro 3). 

 

Para o estudo foram selecionadas 5(cinco) empresas de grande porte que possuíam 

Chatbots operantes no mercado, porém somente 3(três) empresas selecionadas atenderam todos 

os requisitos necessários para as análises. 

As 2(duas) empresas não selecionadas não possuíam maturidade nos projetos de uso de 

IA no atendimento ao cliente, dessa forma não foi possível coletar informações sobre os 

benefícios percebidos ou quaisquer outros indicadores necessários para o estudo.  

Por solicitação prévia de sigilo dos executivos entrevistados, identificaremos as empresas 

de forma anônima, conforme quadro 4: 

 

Quadro 4: Lista de empresas selecionadas 

Empresa Segmento Atuação 
Patrimônio Líquido 

(posição do 2º trimestre 2020) 

Status 

Empresa A Banco e Seguradora acima de R$ 120 bilhões Selecionada 

Empresa B Operadora de telefonia Móvel acima de R$ 60 bilhões Selecionada 

Empresa C Seguradora acima de R$ 10 bilhões Selecionada 

Empresa D Fabricante Automotiva Não Informado Não Selecionada 

Empresa E Operadora de Planos de Saúde Acima de R$ 4 bilhões Não Selecionada 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2 Unidades de Análise 

 

A fim de analisar todo o contexto de implantação, uso e benefícios dos projetos, as 

unidades de análise foram os executivos de tecnologia e negócios das empresas, todos com 

atuação nos processos de atendimento ao cliente. O período de coleta das entrevistas foi de 

maio à julho de 2020. 

 

Quadro 5: Mapa de entrevistas 

Empresa Entrevistado Função Área 
Tempo de 

Entrevista 

Empresa A 

 

Entrevistado 1 

(FSG) 

Gerente de Canais 

Digitais 

Superintendência Executiva de 

Digital e Customer Experience 
1h12 

Entrevistado 2 

(HM) 

Coordenador de Canais 

Digitais (Bots) 

Superintendência Executiva de 

Digital e Customer Experience 
1h19 

Empresa B 

 

Entrevistado 3 

(MMS) 

Gerente Sr. Experiencia 

do Cliente 

Vice Presidência de 

Experiência do Cliente 
1h14 

Entrevistado 4 

(GQ) 

Gerente de 

Transformação Digital e 

Curadoria de Bots 

Diretoria de Atendimento ao 

Cliente 
1h18 

Empresa C 

 

Entrevistado 5 

(ME) 

Superintendente de 

Sistemas de TI 

Superintendência de Sistemas - 

Produtos Financeiros, Serviços 

e Corporativos 
1h23 

Entrevistado 6 

(RC) 

Coordenador da 

Gerência de 

Atendimento (TI) 

Superintendência de Sistemas 

– URA e Ferramentas de 

Gestão 

Entrevistado 7 

(WF) 

Coordenador de 

Atendimento ao Cliente 

(Bot) 

Diretoria de Clientes 1h06 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

Diversos autores defendem que os estudos de caso podem possuir uma diversa 

combinação de métodos de coleta de dados, a fim de contextualizar uma ideia ou reunir as 

informações de uma organização  (Eisenhardt, 1989; Haguette, 1992; Yin, 2010). 

Dessa forma, as coletas do estudo foram feitas através de entrevistas, análise de 

documentos e observações, conforme abaixo: 
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4.3.1 Entrevistas 

 

Como definido por Haguete (1992), a entrevista é um “processo de interação social entre 

duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações 

por parte do outro, o entrevistado”.  

Tem como objetivo a obtenção de informações mais subjetivas, de uma forma que, em 

outros tipos de coletas de dados, como por exemplo questionários ou observações, não seria 

possível. 

As entrevistas ocorreram de forma semiestruturada, dando liberdade ao entrevistado para 

discorrer sobre os assuntos; ao mesmo tempo, dando liberdade ao entrevistador para que 

pudesse ser acrescido novos assuntos relevantes à pesquisa durante o processo. 

Todas as entrevistas foram feitas por meio do aplicativo Zoom com gravação de áudio e 

vídeo para suporte na transcrição, facilitando assim a análise e categorização dos dados. 

As entrevistas foram estruturadas em 4 blocos distintos, com as respectivas questões 

semiestruturadas, respeitando o seguinte roteiro: 

 

I. Informações gerais 

a. A fim de iniciarmos a nossa entrevista, gostaria que apresentasse a organização 

da qual faz parte, falasse um pouco sobre a sua função/atuação dentro da 

empresa e como se envolveu no projeto de uso de IA em Atendimento ao 

Cliente? 

b. O que você entende por Inteligência Artificial (IA)? 

  

II. Atendimento ao Cliente 

a. Como você descreveria o processo de atendimento ao cliente da organização? 

 

III. Inteligência Artificial no Atendimento ao Cliente 

a. Em relação aos processos citados anteriormente, quais deles utilizam IA no 

atendimento ao cliente? 

b. O uso de IA no atendimento ao cliente se dá através de Assistentes Virtuais / 

Chatbots? 

c. Existe algum outro canal de atendimento ao cliente que se utiliza de IA sem ser 

Assistentes Virtuais / Chatbots? 
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d. Quais demandas dos clientes (sub processos) são atendidas utilizando 

Assistentes Virtuais / Chatbots? 

e. Quais foram os motivadores que levaram a empresa a adotar uma solução de IA 

para o atendimento ao cliente? 

 

IV. Benefícios Percebidos 

a. Considerando cada demanda/sub processo atendido utilizando Assistentes 

Virtuais / Chatbots, gostaríamos de entender se: 

i. Foram percebidos benefícios no contexto financeiro, seja uma 

diminuição de custo operacional, com ganho financeiro através de 

aumento de margem de lucro, novos negócios, entre outros? 

ii. Foram percebidos benefícios ligados à produtividade, como, por 

exemplo, otimização ou reengenharia de processos, organização do 

trabalho, uso de recursos e/ou combate a desperdícios? 

iii. Foram percebidos benefícios ligados à flexibilidade do uso da TI, isto é, 

aumento da capacidade de customização e/ou personalização dos 

processos e entregáveis com foco na demanda do cliente? 

iv. Ainda no tema de flexibilidade, foi percebida a ampliação do portfólio 

de produtos da empresa através dessa flexibilização dos processos, com 

o uso de Assistentes Virtuais / Chatbots no atendimento ao cliente? 

v. Foram percebidos benefícios ligados à melhoria de qualidade dos 

serviços prestados aos clientes, como, por exemplo, aumento de 

desempenho, confiabilidade no processo e nos resultados, tangibilidade 

quanto ao acesso aos serviços, segurança, empatia, prontidão etc.? 

vi. Foram percebidos benefícios ligados à inovação, isto é, como você 

percebe o nível de inovação do uso de Assistentes Virtuais / Chatbots no 

atendimento ao cliente? É inovador para a organização? E para os 

concorrentes? E para os clientes? 

 

V. Contribuição para os Indicadores de Desempenho Empresarial 

a. Avaliando, agora sobre o prisma do desempenho empresarial, você consegue 

identificar que houve impacto na perspectiva financeira da organização, 

principalmente no que tange à rentabilidade, aos objetivos financeiros almejados 
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pelo projeto e/ou melhora no desempenho econômico da organização após o uso 

de Assistentes Virtuais / Chatbots no Atendimento ao Cliente? 

b. Houve a percepção de satisfação de clientes, retenção ou até aquisição de novos 

clientes após o uso de Assistentes Virtuais / Chatbots? 

c. Ainda sobre o prisma do desempenho empresarial, você teria algo a acrescentar 

quanto aos indicadores de mudança dos processos internos, como alteração na 

cadeia de valor, pós-venda, rotinas/processos de atendimento ao cliente etc.? 

d. Quanto à perspectiva de aprendizado e crescimento contínuo, é perceptível, 

através do uso de Assistentes Virtuais / Chatbots no Atendimento ao Cliente, a 

capacidade de repensar os processos organizacionais, a qualificação dos 

colaboradores e a melhora dos sistemas de informações, de forma contínua e 

cíclica?  

 

VI. Finalização 

a. Gostaria de acrescentar mais alguma informação ou detalhe relacionado ao 

projeto? 

 

Cada questão possui como objetivo identificar conteúdo para atender tanto os objetivos 

específicos quanto para confirmar ou não as proposições, sendo que no Quadro 6 é apresentado 

uma tabela contendo quais questões buscam atender a qual objetivo de coleta: 
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Quadro 6. Classificação dos objetivos de coleta por questão 

Grupo Pergunta 

Objetivos de coleta 

Objetivos 

Específicos 
Proposições 

In
fo

rm
aç

õ
es

 

g
er

ai
s A fim de iniciarmos a nossa entrevista, gostaria que apresentasse a organização 

da qual faz parte, falasse um pouco sobre a sua função/atuação dentro da empresa 

e como se envolveu no projeto de uso de IA em Atendimento ao Cliente? 
1 P1 

.A
te

n
d

. 

ao
 

C
li

en
te

 

Como você descreveria o processo de atendimento ao cliente da organização? 1 P1 

IA
 n

o
 

A
te

n
d
im

en
to

 

ao
 C

li
en

te
 Favor apresentar de que forma a organização tem utilizado a IA no atendimento 

ao cliente? 
1 P1 

Quais foram os motivadores que levaram a empresa a adotar uma solução de IA 
no atendimento ao cliente? 

2, 3 P2, P3 

B
en

ef
íc

io
s 

P
er

ce
b

id
o
s 

Foram percebidos benefícios no contexto financeiro, seja uma diminuição de 
custo operacional, com ganho financeiro através de aumento de margem de lucro, 

novos negócios, entre outros? 
2 P2 

Foram percebidos benefícios ligados à produtividade, como, por exemplo, 

otimização ou reengenharia de processos, organização do trabalho, uso de 
recursos e/ou combate a desperdícios? 

2 P2 

Foram percebidos benefícios ligados à flexibilidade do uso da TI, isto é, aumento 

da capacidade de customização e/ou personalização dos processos e entregáveis 

com foco na demanda do cliente? 
2 P2 

Ainda no tema de flexibilidade, foi percebida a ampliação do portfólio de 
produtos da empresa através dessa flexibilização dos processos, com o uso de IA 

no atendimento ao cliente? 
2 P2 

Foram percebidos benefícios ligados à melhoria de qualidade dos serviços 

prestados aos clientes, como, por exemplo, aumento de desempenho, 
confiabilidade no processo e nos resultados, tangibilidade quanto ao acesso aos 

serviços, segurança, empatia, prontidão etc.? 

2 P2 

Foram percebidos benefícios ligados à inovação, isto é, como você percebe o 

nível de inovação do uso de IA no atendimento ao cliente? É inovador para a 
organização? E para os concorrentes? E para os clientes? 

2 P2 

C
o

n
tr

ib
u

iç
ão

 p
ar

a 
o

s 
In

d
ic

ad
o

re
s 

d
e 

D
es

em
p

en
h

o
 E

m
p

re
sa

ri
al

 

Avaliando, agora sobre o prisma do desempenho empresarial, você consegue 

identificar que houve impacto na perspectiva financeira da organização, 

principalmente no que tange à rentabilidade, aos objetivos financeiros almejados 
pelo projeto e/ou melhora no desempenho econômico da organização após o uso 

de IA no Atendimento ao Cliente? 

3 P3 

Houve a percepção de satisfação de clientes, retenção ou até aquisição de novos 

clientes após o uso de IA? 
3 P3 

Ainda sobre o prisma do desempenho empresarial, você teria algo a acrescentar 
quanto aos indicadores de mudança dos processos internos, como alteração na 

cadeia de valor, pós-venda, rotinas/processos de atendimento ao cliente etc.? 
3 P3 

Quanto à perspectiva de aprendizado e crescimento contínuo, é perceptível, 

através do uso de IA no Atendimento ao Cliente, a capacidade de repensar os 
processos organizacionais, a qualificação dos colaboradores e a melhora dos 

sistemas de informações, de forma contínua e cíclica? 

3 P3 

F
in

al
iz

. 

Gostaria de acrescentar mais alguma informação ou detalhe relacionado ao 

projeto? 
1, 2, 3 P1, P2, P3 

Fonte: O autor 
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4.3.2 Análise de Documentos 

 

Segundo (Caulley, 1983), “A análise documental busca identificar informações factuais 

nos documentos a partir de questões e hipóteses de interesse”. Neste contexto, iremos utilizar a 

análise de documentos com a visão de corroborar com os dados da pesquisa, a fim de validar 

os benefícios gerados pelo uso das soluções. 

Alguns documentos usados como suporte para essa avaliação foram relatórios 

financeiros/contábeis, materiais de marketing, artigos em jornais, revistas e sites e informações 

institucionais. Pelo fato de existir a solicitação de sigilo por parte das empresas, esses materiais 

não integram o capítulo de referências desse estudo. 

No caso dos dados financeiros, a análise, em específico, tende a ser mais quantitativa, 

visto que grande parte dos documentos relacionados são numéricos, nos quais o foco é avaliar 

os benefícios financeiros da implantação do projeto. Nos documentos que contenham 

informações mais subjetivas, vislumbra-se avaliar, por meio da técnica de análise de conteúdo; 

a análise de conteúdo representa:  

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (Bardin, 2011). 

 

O objetivo é identificar todas as hipóteses relacionadas ao uso da solução de inteligência 

artificial e mapear, dentro delas, todos os benefícios que consigam ser vistos, através da análise 

de documentos. 

 

4.3.3 Observações 

 

Como última técnica descrita a ser utilizada para o estudo de caso, utilizamos a 

observação não participante (simples).  

O objetivo da observação é avaliar o uso das soluções in loco, isto é, o uso em tempo real 

dos softwares ou soluções, a fim de coletar situações diversas que, além de corroborarem para 

o estudo, também podem municiar o pesquisador de categorias a serem abordadas nas 

entrevistas. 

Foram utilizados os canais de chatbots da empresa 2 e 3, sendo a empresa 2 pelo aplicativo 

de celular e WhatsApp e o da empresa 3 pelo WhatsApp. 
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4.4 Análise dos Dados 

 

De acordo com (Yin, 2010), os estudos de caso possuem como fontes de evidências mais 

comumente utilizadas as entrevistas, análise de documentos e observação do participante. 

O uso de diversas fontes permite uma visão mais ampla e com a redução do viés do 

pesquisador, dando credibilidade à pesquisa em questão. 

A triangulação, que se baseia no uso de diversas fontes e técnicas de coleta de dados, 

proporciona identificar diferentes interpretações na análise dos dados e aumentar a 

profundidade e completude da pesquisa (Creswell, 2010; Yin, 2010). 

A análise de dados se baseou em uma abordagem linear e hierárquica, utilizada de forma 

interativa na prática da pesquisa (Creswell, 2010), conforme podemos avaliar na figura 20: 

 

Figura 20: Análise de dados na pesquisa qualitativa 

 

Fonte: (Creswell, 2010). 

 

Também utilizamos as três fases fundamentais para a técnica de análise de conteúdo 

(Bardin, 2011), conforme proposto, seguindo as fases de pré-análise, exploração do material e 

o tratamento dos resultados. 
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Os conceitos principais de cada fase são: 

 

i. Pré-análise 

a. Sistematizar as ideias iniciais, de forma que seja possível conduzir um processo 

preciso do desenvolvimento da análise; 

b. Flexibilidade na operação, isto é, a introdução de novos procedimentos no 

decurso da análise; 

c. Seleção e preparação do material coletado para análise, alinhadas com os 

objetivos e/ou preposições formuladas; 

 

ii. Exploração do material 

a. Análise, por intermédio da administração sistemática das decisões tomadas; 

b. Consiste nas operações de codificação, enumeração e classificação do material; 

 

iii. Tratamento dos resultados 

a. Validar os resultados para torná-los significativos e válidos; 

b. Tratamento, inferência e interpretação dos dados. 

 

Na fase de exploração do material, uma técnica fundamental utilizada foi a da 

codificação/categorização. A codificação trata-se da transformação dos dados brutos do texto, 

segundo regras precisas, gerando recortes que permitam atingir uma representação do conteúdo 

ou da sua expressão (Bardin, 2011). Essa técnica demandou a elaboração de um conjunto de 

categorias descritivas com o objetivo de classificar os textos de forma que sejam mais 

perceptíveis as ocorrências pesquisadas. 

Para facilitar a manipulação, tratamento e categorização das informações levantadas, 

utilizamos um software específico para análise de dados estatísticos, chamado Atlas TI. 

O software Atlas TI foi desenvolvido para oferecer suporte a pesquisadores com 

orientação qualitativa, com foco nas atividades que envolvem a interpretação de textos, e possui 

a capacidade de lidar com grandes quantidades de texto, bem como o gerenciamento de 

anotações, conceitos e estruturas complexas, incluindo relacionamentos conceituais que 

emergem no processo de interpretação (Muhr, 1991).  
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5  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados advindos da categorização dos benefícios 

com base nas entrevistas feitas entre os executivos das empresas pesquisadas.  

As categorias foram definidas por meio dos três pilares desse estudo, sendo Uso de IA 

em Atendimento ao Cliente, Benefícios do Uso e Impacto no Desempenho Empresarial, e 

subcategorizadas em cada item de categoria, conforme quadro 7: 

 

Quadro 7. Lista de categorias 

Categoria Subcategorias Código ATLAS.ti Descrição 

Uso de IA IA em AC IA em AC 
Uso de IA no Atendimento ao 

Cliente 

Benefícios 

do Uso de IA 

Custo Custo 
Impacto no Custo (redução ou 

ganho) 

Produtividade Produtividade 

Impacto na Produtividade 

(reengenharia de processos, 

organização do trabalho, uso de 

recursos e combate a desperdícios) 

Flexibilidade Flexibilidade 

Impacto na Flexibilidade 

(customização ou personalização dos 

processos, ampliação de portfólio de 

produtos) 

Qualidade Qualidade 

Impacto na Qualidade 

(confiabilidade, tangibilidade, 

segurança, empatia e prontidão) 

Inovação Inovação Percepção de Inovação 

Desempenho 

Empresarial 

Perspectiva 

Financeira 
Perspec_financeira 

Indicadores financeiros (Capital 

investido, rentabilidade, objetivos 

financeiros, desempenho econômico) 

Perspectiva de 

Clientes 
Pers_clientes 

Indicadores de mercado, clientes 

atuais e potenciais, retenção e 

aquisição de novos clientes, 

satisfação. 

Perspectiva de 

Processos 

Internos 

Pers_proc_interno 

Indicadores relacionados a cadeia de 

valor, alteração de processos 

internos. 

Perspectiva de 

Aprendizado e 

Crescimento 

Pers_aprend_crescimento 

Indicadores de avaliação de 

processos contínuo de aprendizagem 

e aperfeiçoamento da organização. 

Fonte: O Autor 
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Toda a classificação das categorias, bem como a coleta por meio das transcrições das 

entrevistas foram operacionalizadas através do ATLAS.ti, conforme ilustrado na Figura 21. 

 

 

Figura 21: ATLAS.ti - Grupos e categorias de análise 

 
Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

Conforme ilustrado na figura 21, a magnitude representa a quantidade de referências 

apontadas para cada categoria, totalizando 141 citações ao longo da análise. 

 

Apresentamos agora a análise de cada categoria por empresa e posteriormente 

apresentamos uma análise consolidada, abrangendo as 3 empresas. 

 

5.1 Empresa A – Banco e Seguradora 

 

Banco brasileiro de varejo de grande porte, com vasto portfólio de serviços, atuando em 

todo o território nacional. Possui patrimônio líquido declarado no 2º Trimestre de 2020 acima 

de R$ 120 bilhões. 

Possui segmentação de atuação na área de seguros, segmento esse que foi o canal de 

estudo desse trabalho. 

Na área de Seguros atuam nos segmentos de seguro de vida, previdência, assistência 

médica, capitalização, automóveis e ramos elementares. 
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5.1.1 Uso de IA no Atendimento ao Cliente 

 

A empresa possui uso de IA em atendimento ao cliente através de 3 canais distintos, sendo 

eles o aplicativo da seguradora, página do Facebook da empresa e website para alguns canais 

específicos, como o portal de negócios do corretor. Todos os canais citados utilizam a mesma 

entidade de IA personificada, isto é, com nome próprio, através de chatbots. 

A entidade de IA responde de forma conversacional praticamente todas as demandas da 

seguradora, conforme descrito pelo Gerente de Canais Digitais: 

 

(...) hoje a IA está embarcada dentro do aplicativo da empresa e dentro 

deste aplicativo ela faz algumas funções, então ela responde a nível de 

conversação praticamente tudo sobre a seguradora, responde sobre 

todos os produtos que nós temos, sobre todas as regras dentro dos 

produtos, as limitações, o que que é a sigla de cada um, o que é uma 

apólice, o que é um prêmio, o que é esse tipo de coisa, então ela tem de 

base conversacional uma acurácia muito grande. (FSG) 

 

Embora já esteja funcionando no segmento bancário, ainda estão em processo de 

implantação na seguradora de um novo canal de atendimento através do WhatsApp, também 

por meio de uma plataforma conversacional. 

  

5.1.2 Benefícios 

 

Neste capítulo apresentamos as percepções da empresa quanto aos benefícios custo, 

produtividade, flexibilidade, qualidade e inovação de forma separada, permitindo assim o 

apontamento das citações capturadas nas entrevistas, ajudando na análise dos benefícios 

percebidos. 

 

5.1.2.1 Custo 

 

A percepção da empresa quanto ao alto custo operacional das Posições de Atendimento 

(PA) de telefonia tradicional se despontou como um dos grandes motivadores para a adoção de 

atendimento ao cliente através do uso de IA. Conforme apresentado pelo Gerente “(...) o custo 

da operação é muito grande então através dos canais digitais a gente consegue ter uma 

escalabilidade de atendimento muito maior por um custo muito menor” (FSG). 
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Como avaliado, o uso de IA para o atendimento ao cliente, mais especificamente através 

dos chatbots permite uma escalabilidade de atendimento a um custo muito menor em relação 

ao custo tradicional de uma PA.  

Um exemplo claro desse ganho financeiro foi apresentado pelo Coordenador de Canais 

Digitais, sobre a extinção de uma célula de atendimento que existia com foco no suporte 

operacional aos gerentes das agências, sendo esse suporte alternado para uma solução de 

chatbot: 

“(...) um dos pontos interessantes que tive conhecimento recentemente 

é que toda a parte dos gerentes de agências possuíam um helpdesk que 

eles utilizavam para algumas questões e recentemente algumas opções 

da URA foram desabilitadas permanentemente pois a IA está tão 

resolutiva nessas questões que o gerente já consegue resolver essas 

questões por ela, ou seja, se desligou opção e por consequência se 

desligou a célula, reduzindo alguns custos operacionais, então o 

grande mote no final das contas para a nossa IA hoje é que ela auxilia 

na redução de custos operacionais.” (HM) 

 

Toda a operação de atendimento ao cliente é estruturada através dos canais de 

atendimentos da organização, isto é, o cliente busca um canal como URA, Site, Aplicativos, e 

através destes canais inicia o atendimento em busca da solução para a questão pretendida. O 

transbordo de canais também gera um custo operacional para a operação, então a retenção do 

cliente dentro do canal de atendimento digital, mais especificamente o chatbot, gera um ganho, 

conforme descrito pelo Gerente, (...) a gente consegue diminuir um pouco posições de PA 

dentro de nossas centrais de atendimento, então isso sim é um primeiro filtro, a gente consegue 

resolver muita coisa dentro da IA antes de ter que ir para outro canal, então isso é um ganho 

direto. (FSG) 

 

Essa questão foi reforçada pelo Coordenador, salientando a preocupação de manter o 

cliente dentro do canal digital: 

 

“(...) um dos ganhos desse projeto é que o uso da IA no atendimento ao 

cliente minimiza os acionamentos em telefonia, ou seja, a pessoa vai 

liga em um call center e vai escutar a opção ,2,3 até a opção 20 para 

falar com o operador. Então utilizar um processo de IA para ligar em 

diversos canais através do aplicativo, whatsapp, site etc, é para tentar 
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resolver a questão do usuário aqui dentro, tentar dar assistência para 

ele e tentar resolver a vida dele, ser resolutivo para que ele não precise 

ligar em um telefone.” (HM) 

 

Quanto a geração de receita através de novos negócios, não foi possível identificar 

aumento através do uso de chatbots pois toda a operação está focada no pós venda, conforme 

apresentado pelo Coordenador de Canais Digitais: “Hoje como estamos na questão de pós 

venda, é muito no viés mais na redução de custos operacionais. Ainda não temos muito bem 

definido uma questão de ganho, lucratividade com o bot.” (HM). 

 

Embora esteja dentro dos planos da Seguradora, ainda não é o foco a geração de vendas 

através de chatbots, a maior preocupação está na experiência do cliente dentro do canal de 

atendimento, conforme apresentado pelo Coordenador: “(...) assim que conseguirmos entender 

que estamos tratando bem os nossos clientes aí acredito que vamos pensar em utilizar a IA 

para gerar lucro através de vendas, ofertar coisas. Existem coisas na fila, mas esse não é o 

foco para esse ano.” (HM). 

 

5.1.2.2 Produtividade 

 

Uma das principais questões levantadas pela empresa quanto ao ganho de produtividade 

é apresentada pela eficiência operacional que o canal digital trouxe a determinados processos 

operacionais. Houve a percepção desse benefício em diversas situações, um exemplo explorado 

é o da busca de rede credenciada, apresentado pelo Coordenador de Canais Digitais, quanto a 

facilidade de uso dos chatbots ao invés do uso do portal de atendimento ao cliente:  

 

“No site é necessário clicar em diversos combobox´s, colocar o 

nome da clínica ou do médico, selecionar diversas opções para a 

busca e com a IA é muito mais fácil pois você conversa 

diretamente. O tempo despendido para você ligar, ser atendido e 

obter a resposta é muito maior do que acessar o chatbot e 

perguntar onde tem determinada especialidade.” (HM). 

 

A melhora de produtividade também impactou a URA, pois com o uso dos chatbots para 

atendimento de demandas de clientes e colaboradores, ouve uma diminuição de acesso ao canal 
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tradicional, permitido o redirecionamento de atendimentos mais complexos para esses canais, 

conforme apresentou o Gerente:”(...) em questão de senso operacional, nossa a gente se 

desafogou enormemente centrais que eram dedicadas ao apoio desse pessoal da ponta, então 

a IA é quem faz isso hoje e somente se ele não consegue através dela é que ele acessa outro 

canal de informação.” (FSG) 

 

Essa mesma percepção ocorre quanto ao uso dos chatbots internamente, demonstrando 

um ganho de produtividade quanto ao benefício em relação ao porte da organização: “Mesma 

coisa para processos internos, nós conseguimos utilizar a IA dentro da intranet para responder 

coisas que às vezes os funcionários não sabem onde estão. É uma empresa muito grande, vários 

silos como eu já havia comentado, então conseguimos utilizar ela para outras coisas que geram 

ganho de produtividade em vários lugares.” (FSG) 

 

5.1.2.3 Flexibilidade 

 

Quanto ao benefício atrelado a flexibilidade, identificamos na empresa o ganho quanto a 

personalização do atendimento ao cliente e colaborador, principalmente no que tange a formas 

ou trilhas de contato para atendimento a uma determinada demanda. Independente da forma 

como uma questão é abordada no chatbot, a IA tem sido treinada para atender a solicitação de 

forma a sempre buscar a resposta, independentemente de como a pergunta foi feita, conforme 

apresenta o Gerente de Canais Digitais: 

 

“(...) como o cliente é quem vai conduzir a conversa ou o 

atendimento, nós temos uma grande ramificação. Eu diria que 

não chego a ser customizado, mas eu consigo atender de forma 

padrão a necessidade individual de cada um. Se você quer ir por 

um determinado caminho ou processo para obter a informação 

que você está procurando nós conseguimos chegar lá e te 

responder, e se você perguntar de outra forma nós também 

conseguimos através de outros caminhos chegar na resposta que 

você precisa, sem necessariamente ter respondido a mesma coisa 

para as duas pessoas. Então acaba sendo personalizada, porém 

com um controle padronizado de como isso irá acontecer.” 

(FSG) 
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5.1.2.4 Qualidade 

 

Dois pontos foram identificados quanto aos benefícios de qualidade adquiridos pelo canal 

de atendimento digital, sendo o primeiro a comparação da URA e do chatbot. A Ura é tida como 

um processo mecânico e burocratizado, onde engessa o cliente dentro das opções pré-

estabelecidas de atendimento. Já quanto ao chatbot, pelo fato de permitir um atendimento mais 

fluído, houve a percepção de ganho de qualidade no atendimento ao cliente, conforme 

apresentou o gerente: 

 

“Eu acho que contribuiu um pouco para a reengenharia de processos 

dentro da nossa própria central de atendimentos. O formato como nós 

nos relacionamos com o cliente na central, principalmente falando de 

URA, que ainda não chegou no atendimento humano ele é muito 

engessado e robótico e com a implementação do chatbot com um tom 

de voz mais adequado, entendendo melhor, e tendo um processo de 

curadoria, eu de fato consigo escutar o que o cliente está 

perguntando.” (FSG) 

 

Outro momento em que a facilidade de acesso à informação trazida ao cliente se tornou 

perceptiva quanto ao aumento da qualidade no atendimento foi apresentada na busca da rede 

credenciada, que permite ao cliente buscar de forma fácil a informação necessária. Um detalhe 

importante foi a participação dos clientes na concepção dessa jornada de atendimento, o que 

corrobora ainda mais para a qualidade do atendimento, conforme informa o Coordenador de 

Canais Digitais: 

 

“Eu acredito que um exemplo bem prático foi a disponibilização de um 

serviço para a IA referente a busca da rede credenciada no segmento 

de planos de saúde. O processo é tão fluido, a jornada e a experiência 

é tão bem feita, inclusive com pesquisa junto aos usuários, onde a 

experiência do usuário é muito mais simples do que a busca padrão no 

site.” (HM) 
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5.1.2.5 Inovação 

 

Pelo fato de ser uma das primeiras empresas a utilizar atendimento através de chatbot 

com IA em grande escala, a percepção quanto a inovação se faz muito forte na organização, 

principalmente no que tange a maturidade atual dos bots em relação a abrangência de questões 

possíveis de serem atendidas e respondidas pelo canal digital.  

Essa percepção é apresentada pelo Gerente, sendo “A empresa como companhia e como 

grupo, sempre tenta ser extremamente inovadora, que não é diferente dos outros players do 

segmento financeiro. Eu acho que tanto o segmento bélico quanto o financeiro são os que 

puxam muito as inovações em tecnologia.” (FSG) 

 

O Coordenador de Canais Digitais apresentou a mesma percepção, analisando o grau de 

inovação quanto aos concorrentes: “Em relação aos concorrentes eu não vejo nenhuma 

empresa ainda, não no mercado financeiro, algum concorrente tão forte como a nossa IA. 

Principalmente não vejo os concorrentes colocando uma marca para uma IA como nós 

fizemos.” (HM) 

Embora os executivos possuam a percepção de que o uso de chatbot já é uma realidade 

no mercado brasileiro e diversas empresas já se utilizem desses canais de atendimento, não 

sendo mais uma novidade para as organizações, consideram que o nível de maturidade dos bots 

que possuem ainda os mantém com um certo grau de inovação, conforme apresentado pelo 

Gerente: (...) ainda sim somos inovadores, mesmo considerando que vieram algumas soluções 

de carona no mercado, acho que ainda não tem a mesma estrutura para dar respostas que 

temos.” (FSG) 

 

5.1.3 Desempenho Empresarial 

 

Neste capítulo apresentamos as percepções quanto ao impacto na empresa de acordo com 

a perspectiva financeira, de satisfação de clientes, de processos internos e de aprendizado e 

crescimento contínuo, permitindo assim o apontamento das citações capturadas nas entrevistas 

de forma separada, ajudando na análise do impacto dentro da organização. 

 

5.1.3.1 Perspectiva Financeira 

 

Embora os executivos tenham apresentado uma percepção clara quanto ao ganho de 

eficiência operacional e redução de custos relacionadas a adoção do canal de atendimento com 
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IA, isso não se manteve quando questionado quanto ao impacto que a redução de custos causou 

dentro da organização. 

Ambos não possuem a percepção de que haja um impacto considerável no custo de 

operação da empresa como um todo. Isso ocorre por diversos motivos, sendo o principal o 

contínuo investimento nesses canais, conforme apresentado pelo Gerente de Canais Digitais: 

“Então, como a IA é relativamente nova, nós ainda estamos com um caráter de investimento, 

então ainda não temos a preocupação de olhar para isso a fim de coletar algum resultado 

pragmático, a gente ainda está constantemente investindo para que ela evolua.” (FSG). 

 

Essa mesma percepção é reforçada pelo Coordenador, que reitera a preocupação da 

empresa no contínuo investimento desses canais digitais, não buscando para o momento o 

retorno financeiro: “(...) a empresa ainda está investindo muito forte na tecnologia, e ainda 

acredito que esse retorno mais forte financeiro ainda virá a médio ou a longo prazo.” (HM) 

Há uma percepção por parte do Gerente de Canais Digitais que a operação bancária deve 

possuir impactos mais significativos quanto a redução de custos de operação, dado a maturidade 

do canal digital no segmento:  

 

“(...)no banco tem ganhos mais significativos, então muitas das 

transações já podem ser feitas completamente via IA, o que faz com que 

você deixe de ter acesso físico a locais mais onerosos. É por isso que 

fazer uma transação X na boca do caixa ela custa muito mais caro do 

que fazer pela internet, porque na escala este custo é muito baixo para 

nós.” (FSG) 

 

Quanto à questão de ganhos financeiros através deste canal com foco em comercialização, 

conforme descrito anteriormente, não houve essa percepção por parte dos executivos 

entrevistados, porém o Gerente de Canais Digitais apresentou uma trilha de atendimento que 

poderia fomentar a venda de produtos, que são os simuladores de capitalização e previdência. 

Esses simuladores integrados a plataforma de IA permitem que os clientes possam através desse 

canal de atendimento simular o desembolso e prêmio final para ambas as soluções, que embora 

ainda não possua um canal de vendas atrelado, pode ser um precursor para uma nova trilha de 

atendimento voltada para conversão em vendas: ”Nós temos também simuladores de 

capitalização, de previdência, que entram dentro do portfólio do grupo de seguros, embora 

seja associado ao banco, esses produtos são geridos por nós, então temos algumas coisas que 
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sim, ela fomenta a venda também, mas hoje ela ainda não conclui nenhuma venda, ela mais 

auxilia no processo, mas não é um limitador.” (FSG) 

 

5.1.3.2 Perspectiva de Satisfação de Clientes 

 

Nesta perspectiva, houve grande sinergia entre os executivos, corroborando que os 

atendimentos através de chatbots geram uma percepção de qualidade e satisfação pelos clientes. 

Ainda é percebido uma deficiência na adoção de grande parte dos clientes quanto ao uso 

de chatbot com IA pois nem todos os indivíduos se identificam com esse tipo de canal de 

atendimento, porém os clientes que possuem preferência pelo atendimento automatizado 

avaliam como positiva a experiência, conforme apresentado pelo Gerente de Canais Digitais:  

 

“Eu acho que mais retorno em satisfação, eu consigo medir 100% dos 

clientes que interagem comigo, a satisfação deles é alta, a gente sempre 

acompanha o NPS da IA em si, então eu não consigo dizer de todos os 

clientes pois nem todos se utilizam do chatbot, mas a gente tem aí um 

NPS acima de 80% dos clientes que utilizam a IA, e aí comparado com 

uma acurácia de 99,5%, eu acho que é um número bom.” (FSG) 

 

Um exemplo apresentado pelo Gerente de Canais Digitais que demonstrou um grau 

elevado de satisfação do cliente é o processo de reembolso de despesas de saúde. Quando 

determinado cliente decide utilizar algum médico que não consta da rede referenciada da 

seguradora, ele pode, dependendo do plano contratado, solicitar o reembolso das despesas 

através de uma tabela pré-definida de valores. Esse é um processo burocrático, que envolve 

uma série de etapas de envio e análise de documentos. Neste caso a IA está atuando em 2(duas) 

etapas diferentes, tanto no primeiro contato, informando sobre o processo e identificando os 

documentos necessários para o atendimento do reembolso, quanto na análise, permitindo 

atender em alguns casos todo o ciclo de reembolso, diminuindo a fricção de todo o processo e 

ganhando em satisfação do cliente, principalmente quanto ao aumento de velocidade de toda 

essa jornada, culminado no pagamento mais rápido para o cliente: 

 

“ No saúde, a gente consegue ter essa questão do reembolso end to end 

utilizando IA, então a primeira camada é a IA fazendo alguns aspectos 

de orientação de como ele pede o reembolso, então ele pede da maneira 

mais adequada, ele sabe quais são os documentos que ele precisa 
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digitalizar, o que deve conter nessas informações, por outro lado 

quando os sistemas que processam esse reembolso recebem, eles estão 

também utilizando IA, e eles processam 100% de alguns tipos de 

reembolso, totalmente de forma automatizada, então ali eu tenho um 

processo end to end que diminui bastante a fricção, o tempo, eu consigo 

pagar o cliente muito mais rápido. Isso diminui drasticamente a 

quantidade de erros nesse vai e vem, então diminui também 

reclamações, é um dos exemplos que dá para ver bem.” (FSG) 

 

Quanto a retenção de clientes, embora não haja indicadores claros relacionados a esse 

benefício, algumas demandas de atendimento podem corroborar para esse ganho como é o caso 

das simulações de previdência privada. A consulta a esses serviços através desses canais digitais 

permitem um ajuste dos planos atuais dos clientes, inclusive alterações na programação de 

aportes financeiros, ajudando a manutenção do cliente na carteira da seguradora, que de certa 

forma é considerado pelo Gerente de Canais Digitais como um processo de retenção de clientes: 

“(...) nesse aspecto da previdência, as simulações que a gente consegue obter elas ajudam 

bastante os caras a fazer ajustes dos planos ou na programação de aportes deles antes dele se 

evadir ou tentar migrar para outro concorrente, ela auxilia muito nessa deixar de perder 

alguma coisa ali.” (FSG). 

 

5.1.3.3 Perspectiva de Processos Internos 

 

Foram identificadas pelos executivos 2 (duas) questões principais que impactaram a 

perspectiva de alteração de processos internos, sendo os ganhos de eficiência operacional 

advindos do uso dos chatbots, e a necessidade de novos processos em relação a adoção dessa 

nova tecnologia. 

Sobre o ganho de eficiência operacional, conforme apresentado anteriormente, algumas 

questões já identificadas quanto a produtividade, retornam para essa perspectiva, como a 

diminuição de atendimento das centrais telefônicas tradicionais, bem como o foco de 

atendimento humano para demandas mais complexas através de transbordo de canais, e também 

da automatização de processos, alguns deles end to end, diminuindo a fricção do atendimento 

e acelerando toda a jornada do cliente. 

Já em relação aos novos processos inerentes ao uso da tecnologia de IA com os chatbots, 

2(duas) vertentes foram bem identificadas pelos executivos. A primeira versa sobre toda a base 

informacional para atendimento dos chatbots. Diferente do que era feito no passado, atualmente 
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ao criarem um produto ou mudarem algum procedimento interno para o atendimento de uma 

demanda, o processo precisa ser analisado sobre esse novo prisma de uso de IA. Todos os novos 

produtos e serviços, bem como os novos procedimentos internos devem automaticamente ser 

contemplados pelos chatbots pois caso o cliente venha a questionar através dos canais digitais, 

o chatbot está apto a responder de forma assertiva e, se for o caso, redirecionar para o canal 

mais adequado para atendimento daquela demanda. 

Neste contexto, foi necessária a criação de equipes internas que pudessem analisar toda a 

jornada do cliente dentro de cada serviço, bem como desenhar essa trilha de atendimento de 

forma que pudesse ser automatizada pelos chatbots. Uma grande preocupação desses novos 

processos, conforme descreve o Gerente de Canais Digitais, é manter a base atualizada com 

todas essas novas necessidades: 

 

“(...) então, sempre que nós vamos por exemplo lançar um produto 

novo, colocar mais benefícios em um produto ou mudar algum tipo de 

rotina de atendimento, se a assistência antes era de um jeito e agora é 

de outro, todas essas informações compõem essa base informacional 

que a IA tem, então a IA tem que estar up to date de tudo que está 

acontecendo na organização neste aspecto.” (FSG) 

 

A segunda vertente apresentada refere-se ao processo de curadoria de chatbots. Essa área, 

comum para todas as empresas pesquisadas, atua de forma a analisar ciclicamente todas as 

interações de clientes com os chatbots, buscando identificar se as demandas estão sendo 

atendidas, bem como se a IA está conseguindo entender as entradas de texto e direcionando de 

forma correta para a resposta coerente ao questionado. Os executivos entendem que grande 

parte do sucesso dos bots são advindos desse trabalho de curadoria, fundamental para que os 

bots consigam atender cada vez melhor as demandas dos clientes, reforça inclusive o 

Coordenador de Canais Digitais: 

 

“A IA não existe hoje sem o processo de curadoria, temos atualmente 

uma equipe focada nessa curadoria que nem sempre são pessoas 

especialistas nos segmentos de atuação da seguradora, mas sim 

especialistas em treinamento de bots, isso é, pessoas com capacidade 

de entender o que está sendo questionado e treinar para que haja uma 

melhora na conversação” (HM) 
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5.1.3.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento Contínuo 

 

Nesta perspectiva, o uso dos chatbots gerou algumas questões de melhoria contínua, tanto 

de processos quanto de capacitação de colaboradores. 

A primeira questão identificada pelo Coordenador de Canais Digitais trata do turnover da 

equipe e frequentes trocas de processos organizacionais. Pelo fato das mudanças constantes, foi 

identificado um gap entre a capacidade tecnológica dos chatbots versus a capacidade de análise 

da curadoria. Através do constante trabalho de avaliação dos bots, foram identificados alguns 

problemas como quebra de fluxos conversacionais de atendimento ao cliente e erros de 

processos de atendimento. Esses indicadores identificados pela curadoria têm atuado de forma 

contundente na melhoria contínua desses processos, buscando que cada vez mais que a parte 

técnica e operacional dos bots evoluam nos mesmos patamares, conforme apresentado pelo 

Coordenador: 

 

“Nós identificamos que até em virtude de troca, handover de pessoas e 

trocas de processos, a parte tecnológica estava evoluindo, porém, a 

equipe de curadoria estava ficando um pouquinho para trás. Em 

virtude disso começou a aparecer impacto para o usuário como quebra 

de fluxos, ou seja, em um processo de retreino que a pessoa pensava 

que estava fazendo correto e fez alguma coisa indevida acabou 

quebrando fluxos conversacionais da IA, então é tão delicado. Esse tipo 

de situação nós identificamos e alinhamos para que todos estivessem 

na mesma página. Se uma área de projetos evolui sempre em busca de 

coisas novas, a curadoria também precisa estar colada, grudada. Toda 

hora nós temos feito reciclagem da curadoria pois depende do tamanho 

que chega a IA a pessoa que está lá precisa saber mexer porque senão 

corremos o risco dessa equipe parar a IA começar a quebrar os fluxos 

conversacionais.” (HM) 

 

Outra melhora cíclica dentro dos processos internos é a retroalimentação das centrais de 

atendimento através da análise da curadoria de bots. Por diversos momentos a curadoria 

identifica questões levantadas pelos clientes que podem gerar algum impacto para o operador 

de atendimento, desde novas demandas solicitadas bem como questões que necessitam uma 

resposta mais específica para o cliente, assim o processo de alimentar os operadores com as 
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questões identificadas pela curadoria se tornou contínuo entre as áreas, explica o Gerente de 

Canais Digitais: 

 

“(...) então aprendemos diariamente como responder perguntas que 

talvez antes ficavam sem respostas para o cliente, e também isso 

retroalimenta a própria central, então a gente prepara melhor o 

operador com o que sai da curadoria da própria IA também para saber 

que tipo de pergunta pode chegar no operador, de que forma ele deve 

responder, então é um ciclo onde nós conseguimos utilizar bastante 

isso. (FSG) 

 

Esse aprendizado também ocorre com a equipe interna da empresa, mais especificamente 

a gerência. Como existe a preocupação de que todos os novos processos e serviços estejam 

embarcados nas soluções de IA, os gerentes se utilizam disso para buscar informações de 

produtos, serviços ou até novos processos dentro da organização. A análise de logs da curadoria 

se transformou em uma oportunidade de gerar novos conhecimentos e identificar gaps nos 

processos de negócios. 

 

“(...) esse exemplo de abastecer o gerente ele entra nesses aspectos. A 

gente utiliza a IA para treinar o gerente também, Muitas vezes 

lançamos informativos e a própria IA pode ajudá-lo a interpretar 

aquela informação, de uma maneira um pouco mais fluida. Explicar 

para ele o que significa aquilo, ele pode usá-la como um canal de 

dúvidas, analisando os logs nós sempre encontramos uma 

oportunidade de melhorar a forma de como nos relacionamos com o 

cliente, melhorar os processos internos.” (FSG) 

 

5.2 Empresa B – Operadora de telefonia Móvel 

 

Empresa multinacional, referência no mercado de telecomunicações, com atuação em 

todo o território nacional. Possui patrimônio líquido declarado no 2º Trimestre de 2020 acima 

de R$ 60 bilhões. 

Prestam serviços de telefonia fixa e móvel, internet banda larga e TV por assinatura. 
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5.2.1 Uso de IA no Atendimento ao Cliente 

 

A empresa possui uso de IA em atendimento ao cliente através de 4 canais, sendo eles o 

aplicativo da empresa, pelo website, pelo WhatsApp e pela URA através de um call center 

cognitivo, por meio de voicebots.  

A IA possui uma entidade única, personificada, para que todos os clientes consigam 

identificá-la de forma mais conveniente, bem como ampliar a divulgação nos meios de 

marketing da empresa. 

O principal canal da empresa é o Aplicativo para celular, que atende grande parte das 

necessidades de atendimento do cliente, seja de forma automatizada através dos micros 

serviços, ou por meio do uso da IA conversacional, conforme apresenta o Gerente Sr. de 

Experiência do Cliente: 

 

“(...)hoje nós temos a IA dentro do App. Hoje, o App, claro que ele é o 

principal canal de orçamento da empresa e lá dentro o cliente consegue 

fazer praticamente tudo o que ele tem de solicitação.” (MMS) 

 

Atualmente o foco da empresa é a expansão do canal de comunicação com os chatbots 

por meio do WhatsApp, considerando o fato de ser uma plataforma amplamente utilizada pela 

população, principalmente pela base de clientes da empresa, conforme descrito pelo Gerente de 

Curadoria de bots: 

 

A IA já é uma realidade em diversos canais. Hoje o que nós estamos 

atuando com mais foco é no WhatsApp, porque nós o temos como um 

canal que atinge mais de 90% dos brasileiros e coloca o bot lá para 

conseguir dar um atendimento quando o cliente procurar a empresa. 

(GQ) 

 

5.2.2 Benefícios 

 

Neste capítulo apresentamos as percepções da empresa quanto aos benefícios: custo, 

produtividade, flexibilidade, qualidade e inovação de forma separada, permitindo assim o 

apontamento das citações capturadas nas entrevistas, ajudando na análise dos benefícios 

percebidos. 
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5.2.2.1 Custo 

 

A percepção da empresa quanto aos benefícios financeiros se dá essencialmente pela 

automatização de processos, que ao serem implementados reduzem o custo em relação ao 

atendimento humano. Os executivos possuem sinergia quanto a percepção do alto custo 

relacionado ao atendimento pessoal em comparação ao atendimento por chatbots. 

 

O Gerente Sr. De Experiência do Cliente identifica o ganho financeiro “(...) porque eu 

automatizo processos hoje que os humanos fazem e eu deixo os atendentes para fazerem 

relacionamentos muito mais importantes para a empresa do que tirar dúvidas fáceis do 

cliente”, e reforça “(...) é claro que também para questões financeiras, que o custo de uma 

ligação e um atendimento humano é muito alto em qualquer lugar do mundo.” (MMS) 

 

O Gerente de Transformação Digital e Curadoria de Bots reforça esse pensamento do 

custo relacionado ao atendimento humano: 

 

“Hoje um grande custo que existe em uma companhia, seja de telecom, 

aérea, banco, é evitar o contato com um humano. Basicamente é isso. 

Então acho que se você conseguir fazer com que esse cliente se resolva, 

sem precisar ter contato com um humano, e só precisar falar com um 

humano em uma última etapa de uma questão, acho que temos sucesso 

em qualquer ramo ou atividade, porque é rápido, e conveniente e 

porque é muito mais barato para uma empresa” (GQ) 

 

Dentro do contexto da organização, todos os projetos em andamento de iniciativas digitais 

só ocorrem a partir de uma análise de viabilidade econômica, principalmente no que tange ao 

retorno do investimento, conforme descreve: 

 

“(...) o principal deles é a redução de OPEX de atendimento humano, 

e por isso que a gente tem tanto squad hoje, porque né, em uma empresa 

a gente só consegue, a gente coloca projetos no ar que vão trazer um 

retorno, essa minha área realmente não existia, hoje ela existe porque 

a gente provou para empresa que investindo nisso eu tenho time, pessoa 

para fazer isso, nós vamos gerar um retorno financeiro para empresa, 

então sim, e a gente tem o compromisso orçamentário para os próximos 



80 

 

anos e para sempre, primeiro de redução de despesas substituindo 

atendimento humano para um atendimento digitalizado via chatbot.” 

(MMS) 

 

Há um investimento contínuo nos canais digitais para a migração do modelo tradicional 

de atendimento para os canais cognitivos com IA, reforça: 

 

“(...) quanto mais eu evoluo o canal e fica melhor, mais clientes ou mais 

processos eu colocar lá dentro, e aí mais clientes irão aderir, e eu 

continuo tirando chamadas de um modelo tradicional, para sessões ou 

chamadas de um modelo com Inteligência Artificial.” (MMS) 

 

Em relação a criação de novas receitas por meio do uso de chatbots com IA, percebe-se 

ainda não ser o foco da organização, considerando a pluralidade de canais comerciais atuais, 

porém é percebido algum ganho através das recargas pelo WhatsApp, explica o Gerente Sr.:  

“Falando de aumento de receita, é muito pouco, muito tímido, apesar de nós termos a recarga 

dentro do WhatsApp.” (MMS) e acrescenta a informação sobre um piloto em andamento com 

foco na migração de produtos da empresa: “(...) nós estamos começando com um piloto de 

migração de produto, ou seja, você é um cliente pré-pago e quer migrar para um produto pós, 

aí então fazemos a venda pelo chatbot. (MMS). 

 

O Gerente de Curadoria de Bots analisa que através de iniciativas com o uso de IA, a 

conveniência do canal pode ser um fator de geração de receita, vislumbrando a possibilidade 

de convergência dos diversos produtos da empresa em um só player, conforme descreve: 

 

“(...) ter ações muito mais específicas para você incrementar receita 

através de vendas, acaba sendo também não só o atendimento como um 

baita gatilho para um upgrade, um gatilho para um totalização onde 

você tem uma empresa grande onde não faz mais sentido um cliente ter 

um produto móvel, celular com o nosso plano e a banda larga da 

concorrente. Não faz mais sentido, esse cliente precisa ter uma coisa 

só, mas a empresa também pode disponibilizar todo esse caminho de 

conveniência para que ele consiga fazer isso.” (GQ) 
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5.2.2.2 Produtividade 

 

Quanto ao benefício relacionado a produtividade, a especialização do atendimento 

humano foi percebida como um dos motivos de otimização de recursos através de uma nova 

organização do trabalho. Ao automatizar o processo de atendimento de diversas demandas, o 

uso de recursos humanos se torna mais especializado, permitindo uma melhor alocação desses 

recursos, conforme explica o Gerente Sr. de Experiência do Cliente: 

 

“(...) ao reduzir o número de chamadas consequentemente eu 

reduzo posições aí que a gente tem de terceiros trabalhando para 

atender essas chamadas, então a gente tira realmente esses 

motivos, tem essa suficiência, então muda um pouco a 

configuração do call center, porque aí o call center passa a ser 

mais especializado.” (MMS) 

 

O tempo de atendimento também gera um impacto positivo em relação a produtividade, 

sendo defendido pelo Gerente de Curadoria como um dos benefícios percebidos: “Nós 

conseguimos resolver algumas demandas muito mais rápido através de um chatbot, então o 

cliente tem uma produtividade muito maior.” (GQ). 

 

Ele identifica isso principalmente pelo tempo de jornada de um atendimento humano 

tradicional, através da URA. O exemplo utilizado é o tempo despendido para a solicitação de 

uma segunda via de boleto pelo telefone em detrimento ao tempo despendido para a mesma 

solicitação através do chatbot: 

 

“(...) você ganha escala porque o tempo médio de atendimento é longo, 

imagina que para um caso simples por exemplo de um motivo de 

contato eu posso demorar 4 minutos, 4 minutos mais uma URA que ele 

levou mais 2 minutos, isso é uma jornada longa, então pensando nesse 

ponto de tempo, a produtividade em termos de você conseguir atender 

uma quantidade de clientes em um tempo mais curto é muito maior. 

Pedir uma segunda via com um humano e totalmente diferente do que 

pedir uma segunda via em um chatbot.” (GQ) 
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5.2.2.3 Flexibilidade 

 

Quanto a flexibilidade, foram percebidos benefícios dentro do contexto de customização 

/ personalização dos entregáveis ao cliente. Esse canal de comunicação digital tem sido 

utilizado para algumas demandas diferentes do que as usuais e um dos exemplos é o tracking 

ativo de atendimento presencial na residência do cliente. Quando o cliente adquire um produto, 

por exemplo, através desses canais como é o caso do WhatsApp, o cliente recebe ativamente 

um tracking de informações relacionadas a instalação do produto e demais dados referentes a 

demanda, conforme apresenta o Gerente Sr. de Experiência do Cliente: “(...) a gente tem um 

caso de uso também para o cliente de linha fixa, que a gente também faz um tracking de 

confirmação da instalação do produto novo dele, quando ele acaba de comprar um produto.” 

(MMS). 

 

Outro caso de uso implementado e descrito pelo Gerente Sr. é a cobrança via WhatsApp, 

que atua notificando o atraso, permitindo a consulta da situação de cobrança do cliente, emissão 

de segunda via ou recebimento da linha digitável para pagamento:  

 

“(...) tem outros casos de uso também que a gente faz cobrança via 

WhatsApp, então o cliente que está com um atraso leve, e nós somos 

muito cuidadosos com isso também, então lembramos que ele está 

devendo para a empresa e ele fala para gente que vai pagar, e 

mandamos o código de barras para ele pagar.” (MMS) 

 

Essa pluralidade de casos de uso de atendimento ao cliente também foi abordada pelo 

Gerente de Transformação Digital e Curadoria de Bots, avaliando inclusive que embora o 

chatbot possa ser resolutivo nas mais diversas demandas, ele também pode ser uma opção de 

transbordo para outros canais, não deixando o cliente sem a devida resposta ou informação de 

como obtê-la: 

“(...) o chatbot pode vender, ele pode cancelar ou até reter, ele pode 

resolver um problema técnico, ele pode resolver um problema 

financeiro, ele pode tirar todas as suas dúvidas sobre os planos, sobre 

os produtos sobre tudo o que você quiser, e mesmo se ele não saiba 

responder, algum canal da empresa você consegue direcionar, se o 

chatbot só por si só ele for um filtro, ele já tem benefício dessa 

conveniência.” (GQ) 
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Outro benefício aliado a flexibilidade percebido pelo Gerente da Curadoria de Bots é 

quanto a rápida personalização de conteúdo a ser aprendido pelo chatbot. Um exemplo claro 

disso foi no início da pandemia, com a inclusão de termos relativos a COVID19 e as mudanças 

causadas por essa nova realidade, permitindo que o cliente através do chatbot buscasse 

informações relevantes ao termo e a empresa: 

 

“Quando teve o início da pandemia, nós criamos de um dia para a noite 

enunciados que o cliente poderia nos procurar pelo WhatsApp falando 

sobre Covid, coronavírus, pandemia, tudo que está relacionado a isso. 

A partir do momento que você carrega essas palavras, o chatbot já 

aprendeu, você carregou uma resposta, você consegue dar, ele é 

flexível nesse sentido de agilidade.” (GQ) 

 

Em relação ao aumento do portifólio de produtos, não foi percebido nenhum benefício 

atrelado a essa questão, somente a ampliação de canais de atendimento conforme já descrito 

acima. 

 

5.2.2.4 Qualidade 

 

Ambos os executivos identificaram questões relacionadas a melhoria de qualidade do 

atendimento em diversos aspectos relacionados ao uso de chatbots. O índice de assertividade 

do WhatsApp é um dos indicadores que apresentam uma qualidade percebida no atendimento, 

atualmente em 95%, isto é, a cada vez que o cliente fala alguma coisa a IA responde 95% das 

vezes com a intenção correta. 

Considerando essa intenção correta de atendimento, o Gerente Sr. de Experiência do 

Cliente percebe um ponto de qualidade quando comparado ao atendimento humano, no que se 

refere por exemplo a busca de saldo:  

 

“(...) partindo do ponto que o bot entendeu corretamente a solicitação 

do cliente, então se você falar do saldo, a IA sempre vai te responder 

de forma certa, eu não tenho mais a chance de ter algum erro humano 

do cliente olhar uma tela errada.” (MMS) 

 

Essa percepção de qualidade do atendimento também pode ser percebida através de um 

dos indicadores de retenção, sendo que atualmente menos de 3% dos clientes que foram 
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atendidos através do WhatsApp voltam a ligar para a empresa dentro das 24 horas subsequentes 

ao uso do canal, o que denota um bom índice de retenção. 

A percepção de qualidade advinda de retenção de clientes pelo Gerente da Curadoria de 

Bots é equivalente ao apresentado até o momento, reforçando inclusive o indicador de 

assertividade do chatbot: 

 

“(...) se falarmos de qualidade no chatbot sim, pela quantidade de 

usuários que se mantêm estáveis no canal. Se nós mantemos uma 

estabilidade para esses clientes que usaram e que foi uma navegação 

assertiva, e hoje possuímos uma taxa de assertividade de mais de 90% 

no chatbot, então acredito que sim.” (GQ) 

 

5.2.2.5 Inovação 

 

No quesito inovação, identificamos uma discrepância quanto ao entendimento dos 

executivos entrevistados. O Gerente Sênior percebe que não é algo mais tão inovador assim: 

“Acho que era inovador, eu acho que o chatbot era inovador três anos atrás e hoje para a 

empresa já é uma realidade e a gente sabe que temos que continuar fazendo (...)” (MMS) 

 

Já o Gerente de Curadoria de Bots acredita que é um tema inovador, porém ainda não vê 

a maturidade dos chatbots no mercado. Para ele é necessário ainda um grande investimento em 

curadoria e pesquisas mais aprofundadas na jornada do cliente, através de criação de roadmaps 

robustos para os casos de uso:  

 

“Eu não tenho dúvida que é um dos maiores temas de inovação, só acho 

que ainda está em uma primeira infância. Ainda não passou dos 7 anos. 

Talvez daqui a pouco ela vá para uma segunda infância, mas ainda não 

passou dos 7 anos. É inovação sim, mas precisamos ainda de um 

grande trabalho nem só de curadoria, mas também de um roadmap com 

uma visão lá na frente muito bem em linha, muito humilde.” (GQ) 

 

5.2.3 Desempenho Empresarial 

 

Neste capítulo apresentamos as percepções quanto ao impacto na empresa de acordo com 

a perspectiva financeira, de satisfação de clientes, de processos internos e de aprendizado e 
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crescimento contínuo, permitindo assim o apontamento das citações capturadas nas entrevistas 

de forma separada, ajudando na análise do impacto dentro da organização. 

 

5.2.3.1 Perspectiva Financeira 

 

Nesta perspectiva, houve a percepção de um grande impacto na organização, 

principalmente no que se refere ao orçamento previsto pela empresa para os próximos anos e a 

redução de OPEX, que impactam diretamente no quesito financeiro.  

Houve uma preocupação do Gerente Sênior quanto a divulgação dos números oficiais de 

economia, mas demonstrou que a empresa tem sentido esse impacto. 

 

“Eu não sei se eu posso te falar o volume em milhões de reais que a 

gente tem de economia já realizados e previstos para os próximos três 

anos, mas eu posso te falar que é na casa dos milhões de reais.” (MMS) 

 

E reforçou esse impacto através dessa percepção de economia, conforme apresenta: 

 

“(...) tem um ganho no benefício financeiro muito expressivo, é 

expressivo pela experiência de influenciar os maiores projetos que 

realmente trazem essa redução de OPEX, porque a gente está falando 

de automatização e aí dos problemas do cliente que a gente possa fazer 

de forma digital dentro do chatbot, estão na casa dos milhões muitas 

vezes.” (MMS) 

 

O Gerente de Curadoria de Bots também corroborou com esse impacto, demonstrando 

que houve a percepção de ganho na perspectiva financeira da empresa no que tange a futuro, 

explicitando inclusive que os novos projetos de chatbots fazem parte da trilha de digitalização 

da organização, não só pelo benefício do ganho de eficiência operacional, mas também pela 

projeção dos resultados financeiros: 

 

“(...) de fato o orçamento hoje já está comprometido com as entregas 

de voice e chatbot. Já faz parte da linha de digitalização, não tem como 

atingir os resultados financeiros hoje se você não considerar esses 

usuários únicos de canais digitais. Principalmente com resolutividade 

através de chatbot.” (GQ) 
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5.2.3.2 Perspectiva de Satisfação de Clientes 

 

Nesta perspectiva de satisfação de clientes, as percepções dos executivos são equivalentes 

quanto ao impacto na experiência do usuário, com o foco em dar uma opção mais rápida e 

simples para que o cliente possa se auto resolver. A melhora da satisfação em relação aos canais 

tradicionais, como por exemplo o acesso a URA ou até o atendimento presencial em uma das 

lojas próprias da empresa, que demandam muito mais tempo e trabalho. 

 

O Gerente Sênior aborda sobre a comodidade de acesso: 

 

“Eu acho que foi dar uma experiência mais simples e rápida para o 

cliente, principalmente quando ele busca assuntos de fácil resolução, 

então para você não ter que parar o seu dia para ligar, vamos falar do 

mais doloroso, ligar ou ir em uma loja, que são os tradicionais.” 

(MMS) 

 

Reforçada pelo Gerente de Curadoria de Bots, que aborda também a conveniência do canal de 

atendimento e o ganho no tempo da jornada do cliente: 

 

“(...), mas além da questão de custo existe a comodidade, a 

conveniência desse cliente conseguir se auto atender. Acho que esse é 

o principal ganho na visão do cliente e o principal ganho na empresa 

obviamente é essa burocracia que você talvez consiga encurtar essa 

resolução do cliente.” (GQ) 

 

Porém ao falar de satisfação de uma forma ampla, o Gerente da Curadoria apresenta uma 

percepção diferenciada, identificando que nem todos os usuários entendem como positiva essa 

interação, principalmente para aqueles que buscam diretamente o canal de atendimento pessoal: 

 

“Acredito que ele pode sim ser um fator de satisfação devido a 

conveniência, desde que esse cliente tenha tido uma jornada 

agradável, mas eu acho que ele não é um canal ainda de 

satisfação. Digo isso porque diversas pesquisas que você fala 

com o cliente, ele busca falar diretamente com um humano.” 

(GQ) 
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E quanto a retenção de clientes na carteira, ambos percebem que não há nenhum motivo 

aparente para que os chatbots tenham impactado a empresa neste quesito, não relacionado 

exclusivamente ao uso de IA com chatbots. 

 

5.2.3.3 Perspectiva de Processos Internos 

 

Nesta perspectiva, foram percebidas a necessidade de novos processos relacionados a 

adoção de IA com chatbots. 

A criação da curadoria, também identificada como CTBots (Centro de Treinamento de 

Bots) é uma das mudanças internas advindas desse novo modelo de negócios.  

 

“O que mudou de processo dentro da empresa, é que a gente criou 

inclusive uma profissão nova vinculada a um núcleo que são de ex-

representantes de atendimento que a gente chama de CTBots. (MMS)" 

 

A profissão referida na citação acima trata-se dos CX Writers (Customer Experience), que 

atuam dentro dos CTBots diretamente com o treinamento dos chatbots, criando uma experiência 

mais fluída para todas as demandas solicitadas pelos clientes. 

Outro impacto percebido nesta e por outras empresas é a necessidade de atualização da 

base de conhecimento da organização nos momentos de criação de novos produtos ou serviços.  

Foi gerado um novo fluxo de trabalho que contempla uma análise de cada um dos novos 

processos pensados para que seja feita uma atualização na base de conhecimento dos bots, antes 

mesmo do produto ou serviço entrar em operação. O Gerente Sênior apresenta essa questão de 

forma objetiva: 

 

“(...) uma alteração na cadeia de valor e todo o produto que hoje é 

pensado, o processo que a gente muda, todo mundo lembra do 

Whatsapp ou do App, temos que colocar isso neles para que possamos 

resolver esses tipos de problemas.” (MMS) 

 

Essa percepção foi corroborada pelo Gerente de Curadoria, que acrescentou que se “esse 

cliente está falando palavras aqui que não tínhamos mapeado, ou entrou planos novos na 

empresa e os clientes já estão procurando, ou saíram nova parcerias que geraram palavras 

novas que não estamos identificando, então vamos treinar o robô.” (GQ) 
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Outra percepção foi quanto a adoção dos canais digitais, principalmente nos chatbots, seja 

WhatsApp ou aplicativo. A ampliação desses canais gerou uma preocupação relacionada a 

adoção dos clientes a esses novos meios de comunicação, sendo necessário um trabalho de 

conscientização ou redirecionamento para essas trilhas automatizadas, conforme apresentado: 

 

“A partir do momento que você tem um novo canal, você tem que 

entender qual é a sua estratégia para digitalizar, então você muda a 

sua equipe. Eu tinha uma pessoa que cuidava de adoção, hoje eu tenho 

4 pessoas. Porque eu tenho uma série de ações que eu posso fazer para 

engajar esse cliente, seja uma ação de fazer com que na hora que ele 

caia no atendimento humano, o atendimento vai ter que ter um novo 

processo que é entrar em um portal e ver se o motivo que esse cliente 

ligou é digital e avisar assim para ele que aquela demanda ele poderia 

ter feito de uma forma digital.” (GQ) 

 

5.2.3.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento Contínuo 

 

Foram percebidos impactos na organização, tanto quanto a formação e treinamento desses 

novos colaboradores para atuar nessas novas demandas, quanto na automatização dos processos 

de curadoria, permitindo que os próprios profissionais busquem atuar de forma mais 

especialista. 

Sobre a formação profissional, a criação de novas funções como o CX Writers, advindos 

de profissões tradicionais como jornalismo e relações públicas. Uma preocupação eminente dos 

executivos é entender esses novos papeis e buscar no mercado instituições de ensino que 

estejam alinhadas com essa nova necessidade, como apresenta o Gerente Sr. de Experiência ao 

Cliente: 

“(...)então precisamos estar todos do time, eu incluindo, atualizados 

naquilo que tem de novo nos canais ou na Inteligência Artificial Para 

Acompanhar aí e conseguir fazer isso. E são profissões que agora estão 

começando a aparecer...” (MMS) 

 

A outra questão abordada referente a especialização e melhoria contínua dos processos 

de curadoria foi percebida pelo Gerente de Curadoria de Bots, que abordou um processo de 

automatização de análise de acurácia das perguntas e respostas dos bots. Atualmente diversos 

fornecedores possuem soluções com IA voltadas as análises das questões padrões dos bots, 
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permitindo que a equipe de curadoria atue focada nas questões realmente necessárias e não 

repetitivas. Um exemplo disso são as questões comuns aos chatbots “Você poderia me ajudar?”. 

 

“Hoje no CTbots para você ser confiável você tem que separar uma 

base aleatória e essa base possui várias intenções que são idênticas, só 

que por ela representar 40%, pensa, você vai deixar humanos em um 

trabalho binário entre acertou e errou. A curadoria automatizada para 

mim é uma evolução de fato para que eu dedique os esforços no que 

tem que ser olhado, e eu só acredito que consigamos fazer isso nesses 

padrões. Basicamente isso, as ferramentas de curadoria já conseguem 

fazer. Eu já ensinei tanto a curadoria que esse padrão de atendimento 

é certo que você roda e já tem a amostra aqui e está tudo certo 

realmente, vamos focar agora olhar o que de fato é complicado.” (GQ) 

 

5.3 Empresa C – Seguradora 

 

Empresa brasileira, referência no mercado segurador, com atuação nacional. Possui 

patrimônio líquido declarado no 2º Trimestre de 2020 acima de R$ 10 bilhões. 

Atua com os mais diversos ramos de seguros, como seguro de vida, previdência, 

assistência médica, capitalização, automóveis e ramos elementares. Além desse portfólio 

também atuam com consorcio de automóveis e residências, bem como prestação de serviços de 

reparo em domicílio. 

 

5.3.1 Uso de IA no Atendimento ao Cliente 

 

A empresa possui uso de IA em atendimento ao cliente através de 2 canais principais, 

sendo eles o WhatsApp e o website (portal) da empresa, que atende tantos os clientes quanto os 

corretores. 

De acordo com o Coordenador de Atendimento ao Cliente, hoje a empresa possui 2 tipos 

de chatbots para atendimento que atuam de forma híbrida, isto é, um deles atua por meio de 

fluxo guiado ou árvore de decisões, onde o cliente escolhe a demanda que gostaria de 

atendimento e vai selecionando as alternativas coerentes as suas necessidades, e o outro através 

de IA com processamento cognitivo das perguntas, através dos algoritmos de NLP. 
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“Hoje nós possuímos 2 tipos de bot, sendo um deles o bot com fluxo 

guiado, que é um bot que eu dou opções para o cliente ir selecionando 

os serviços, e nesse modelo não existe IA. Temos outro onde o cliente 

digita o texto de forma natural e aí capturamos a informação e 

buscamos em uma base para trazer a resposta” (WF) 

 

Diferentemente das outras empresas integrantes desse estudo, a IA não possui uma 

entidade personificada, isto é, não possui um nome próprio que a identifique. 

Embora o uso de IA seja predominantemente dentro dos chatbots, existem algumas outras 

funcionalidades que atuam com algum tipo de inteligência no BackOffice como machine 

learning. Essa inteligência pode ser encontrada em alguns portais ou áreas logadas, no portal 

do segurado, no portal do corretor e dos parceiros, como as oficinas. De acordo com o 

Coordenador de Gerência de Atendimento (TI). 

 

“Nós temos também alguns apps da companhia que também utilizam 

alguns conceitos de machine learning por trás, mas acho que 

basicamente hoje, pensando em carro chefe, seriam os nossos bots de 

soluções de web chats e os nossos bots que temos por trás dos números 

de atendimento via WhatsApp. O uso da IA fora do contexto dos 

chatbots ainda está bastante isolada, mas já temos algumas iniciativas 

para motores de busca dos portais.” (RC) 

 

5.3.2 Benefícios 

 

Neste capítulo apresentamos as percepções da empresa quanto aos benefícios custo, 

produtividade, flexibilidade, qualidade e inovação de forma separada, permitindo assim o 

apontamento das citações capturadas nas entrevistas, ajudando na análise dos benefícios 

percebidos. 

 

5.3.2.1 Custo 

 

Em convergência às outras empresas entrevistadas, a percepção de ganho financeiro por 

meio da redução de PA´s é o benefício mais percebido pelos executivos. O canal digital aparece 

como uma solução de atendimento automatizado permitindo a redução do atendimento 

telefônico humano e como consequência uma redução do custo operacional. 
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O superintendente de Sistemas de TI apresenta esse benefício de forma bastante objetiva: 

 

“O principal resultado que temos até agora é a redução de quantidade 

de ligações atendidas por humano, porque o custo da PA é alto e com 

a introdução do chatbot, a gente começa a perceber uma redução desse 

custo o que tira um custo de PA que envolve ferramentas, pessoas e 

assim por diante, e para o produto é um atendimento mais barato.” 

(ME) 

 

O Coordenador de Atendimento ao Cliente acrescenta que a redução de custos motivada 

pelo uso de chatbots para a automação de atendimento também gerou impacto na operação de 

uma forma geral, isto é, em vários elos da cadeia operacional, pois além da redução de pessoas 

também deve ser considerada a operação como um todo, inclusive as atividades acessórias 

coligadas ao atendimento ao cliente. 

 

“(...) tivemos redução de custo operacional, querendo ou não, 

principalmente quando utilizamos de autosserviço, e principalmente 

serviços que são fáceis de implementar, nós conseguimos reduzir um 

grande número, então conseguimos reduzir o custo operacional do 

atendimento que acabou reduzindo a quantidade de pessoas, áreas de 

staff, também para dimensionar aquela operação, fazer gestão da 

equipe, fazer gestão de fila, assim acabamos utilizando esse grupo e 

tendo uma redução no custo operacional, esse foi um dos maiores 

ganhos que tivemos.” (WF) 

 

5.3.2.2 Produtividade 

 

Quanto a produtividade, diversas percepções foram identificadas, e uma delas refere-se à 

agilidade no atendimento. Os chatbots permitem uma identificação prévia do cliente, 

selecionando de forma automatizada quais são os casos de uso disponíveis para aquele usuário, 

baseando se nos seus produtos e serviços contratados, conforme descreve o Superintendente de 

Sistemas: 

 

“(...) também temos uma questão  de agilidade no atendimento, vou te 

dar um exemplo aqui, nós possuímos um processo aqui que o cliente 
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digita o CPF e automaticamente reconhecemos todos os produtos que 

ele possui e hoje o índice de reconhecimento está ultrapassando 85%, 

ou seja, então o cliente entrou, colocou o CPF dele e já sabemos quem 

ele é, quais os produtos ele tem e quais os serviços ele tem disponível, 

ajudando muito na agilidade e na qualidade do atendimento que você 

está prestado para o cliente.” (ME) 

 

Uma vertente apresentada pelo Coordenador de TI é quanto a capacidade de 

escalabilidade do atendimento. Embora haja um crescimento contínuo da carteira de clientes, 

pelo fato de utilizarem canais digitais por meio de chatbots com IA, esse crescimento não 

impacta na mesma proporção nas células de atendimento humano, permitindo um ganho de 

eficiência e produtividade nas equipes de call center. 

 

“Com as entradas dos canais digitais a gente percebe que o nosso 

volume de atendimento tem sido escalado, sem necessariamente termos 

que escalar na mesma velocidade o tamanho das nossas operações, 

então isso indiretamente mostra um pouco do que lhe disse 

anteriormente da questão de melhora de eficiência, ganho de 

produtividade dos agentes.” (RC) 

 

Outro ponto percebido pelo mesmo Coordenador versa sobre o modelo de atendimento 

assíncrono, que é principalmente o caso do WhatsApp. Essa forma de atendimento, diferente 

dos canais tradicionais, não precisa seguir uma jornada curta, isto é, um atendimento pode 

começar agora e ter uma pausa, reiniciar após algumas horas e seguir nesse modelo até a 

finalização do atendimento. De acordo com o coordenador, essa característica permite uma 

produtividade de até 30% superior aos canais tradicionais. 

 

“Nós já possuímos algumas percepções, principalmente no que tange 

a produtividade, o fato é que a produtividade do meu agente em alguns 

momentos atendendo aqui um canal do WhatsApp por exemplo, chega 

a ser 30% maior do que um atendimento convencional, isso obviamente 

pela característica de um atendimento assíncrono, que é uma 

característica do canal.” (RC) 
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5.3.2.3 Flexibilidade 

 

Um dos principais benefícios percebidos pelos executivos no que condiz a flexibilidade 

versa sobre o processo intuitivo e fácil de busca de informações e solicitações de serviços.  

Embora isso envolva um grande esforço para a criação desses fluxos de atendimento, ele 

permite a inclusão de demandas que antes não eram possíveis através de canais tradicionais, 

conforme apresenta o Coordenador de Atendimento ao Cliente: 

 

“(...) a maioria dos serviços que possuímos hoje foram justamente 

pensando nisso, eram coisas que a gente tinha muita dificuldade de 

colocar em um site, por exemplo, pois um site, primeiramente o cliente 

precisa saber usar, tem que ter pelo menos um tutorial, olha, clique 

aqui ou clique ali para ter essa informação, aí ele precisa de um pouco 

mais de feeling para saber onde estão as coisas.” (WF) 

 

Algumas facilidades também puderam ser incorporadas aos chatbots que trazem 

benefícios aos clientes, como é o caso da solicitação de guincho, apresentado pelo Coordenador 

de TI. Ao integrar os chatbots aos dispositivos mobiles, alguns recursos como geolocalização 

puderam ser incorporados às funcionalidades do caso de uso, permitindo uma flexibilização do 

atendimento:  

 

“Falando dos serviços de assistência 24h, que acaba sendo o 

nosso carro chefe, hoje nós conseguimos por exemplo que o 

cliente solicite um guincho através do WhatsApp sem sequer 

conversar aqui com o agente humano, trocando informação 

sobre a geolocalização onde o carro está com problema.” (RC). 

 

Quanto a criação de novos produtos ou serviços por meio do uso de IA com chatbots, não 

houve essa percepção por parte dos executivos, principalmente que as demandas atendidas por 

esses canais tendem a ser focadas em pós venda para os clientes e informativas para os parceiros 

e prestadores de serviços da empresa. 
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5.3.2.4 Qualidade 

 

De acordo com os executivos da empresa, os indicadores de avaliação de satisfação dos 

chatbots demonstram resultados excelentes, principalmente quando comparados com os canais 

de atendimento humano para alguns tipos de serviços, conforme apresenta tanto o 

Superintendente de Sistemas quanto o Coordenador de TI: 

 

“(...) um outro benefício percebido que é a excelente avaliação dos 

clientes em relação a esse tipo de atendimento, então o cliente que é 

atendimento pelo WhatsApp utilizando os bots normalmente avaliam 

muito bem, inclusive essa avaliação é melhor do que a avaliação do 

atendimento humano para esse tipo de serviço.” (ME) 

 

“Uma percepção que já foi citada anteriormente, que é bastante clara 

para todos aqui é no que diz respeito a índices de satisfação, quando 

eu comparo uma métrica de um canal telefônico tradicional já bastante 

maduro, com um atendimento realizado via WhatsApp, e a gente 

compara e verifica notas mais representativas via WhatsApp, acho que 

esse sem dúvida nenhuma esse é um indicador que precisamos 

considerar.” (RC) 

 

5.3.2.5 Inovação 

 

No que tange a percepção quanto a inovação, todos os executivos avaliam como ainda 

inovador no contexto de clientes, mercado e concorrentes.  

 

Eu avalio como sendo algo inovador sim, principalmente no mercado 

de seguros que é mais tradicional e a utilização desse serviço ele se 

torna inovador sim, nós conseguimos utilizar para inovar nos 

processos atuais que temos e conseguimos inovar para novos produtos 

e serviços que a empresa queira disponibilizar no futuro.” (ME) 

 

“(...) eu acredito que é inovador, principalmente esse ano nós tivemos 

uma resposta à altura que foi a pandemia. Por conta disso nós tivemos 

um crescimento no uso de chatbot, de autosserviço por todos os canais, 

então foi inovação,” (WF) 
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5.3.3 Desempenho Empresarial 

 

Neste capítulo apresentamos as percepções quanto ao impacto na empresa de acordo com 

a perspectiva financeira, de satisfação de clientes, de processos internos e de aprendizado e 

crescimento contínuo, permitindo assim o apontamento das citações capturadas nas entrevistas 

de forma separada, ajudando na análise do impacto dentro da organização. 

 

5.3.3.1 Perspectiva Financeira 

 

Quanto ao impacto empresarial na perspectiva financeira, conforme também já descrito 

anteriormente, a percepção ficou a critério da redução de custo operacional por meio do uso 

dos chatbots, apresentado pelo Superintendente de Sistemas: 

 

“(...) já percebemos que quando começamos a usar os bots 

começamos a reduzir a quantidade de atendimentos humanos, e 

ao reduzir essa quantidade isso traz uma um saving, um resultado 

financeiro para os produtos, porque, o produto quanto mais 

atendimento humano ele tem, mais PAs de atendimento ele 

paga.” (ME) 

 

Um exemplo trazido pelo próprio executivo foi a redução das PA´s no segmento de saúde: 

“Com a redução de atendimentos humanos, foi percebido consequentemente uma redução de 

quantidade de PA´s e ele sente o valor que ele paga, então se você fizer essa análise você já 

começa a perceber que o atendimento para o produto ficou mais barato.” (ME) 

 

Outro ponto que corrobora com essa questão de redução de PA´s é a retenção do cliente 

no canal digital, apresentado pelo Coordenador de TI: 

 

“Olhando pela ótica interna, sem dúvida nenhuma de ganho de 

eficiência operacional das equipes. Uma vez que a gente 

consegue trabalhar com níveis de retenção, e hoje possuímos 

alguns bots que retêm de 60% a 70% do volume de interações, 

isso para gente é redução de PA.” (RC) 
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O Coordenador de Atendimento ao Cliente percebeu esse ganho financeiro atrelado aos 

objetivos corporativos da empresa, sendo que “O objetivo principal era a redução de 

atendimento pessoal e ampliação do nosso canal com abertura de opções e de leque de 

atendimento para os clientes.” Corroborado por outra fala que diz: “(...) teve sim um ganho no 

financeiro, até mesmo em questão de projetos, conseguimos alcançar o objetivo.” (WF) 

 

5.3.3.2 Perspectiva de Satisfação de Clientes 

 

O impacto percebido na perspectiva de satisfação de clientes pode ser identificado através 

dos indicadores de retenção e satisfação de clientes. A empresa busca avaliar de forma contínua 

esses indicadores e almeja atingir as métricas estabelecidas pela organização, conforme explica 

o Coordenador de TI: 

“(...) olhando todos os produtos, dentro dos OKR´s desse time / squad, 

nós tínhamos metas de retenção acima de 50% e de satisfação acima 

de 82%, se não estou enganado, e a gente já havia trabalhando com o 

saúde e já falava em abril em retenções de 76%, quando falo do odonto, 

83% de retenção com índices de satisfação de 74%, 77% nos bots de 

cartão e 100% em alguns outros casos.” (RC) 

 

Há uma preocupação da empresa quanto a disponibilidade de canais para garantir a 

experiência do cliente. A empresa busca manter os canais tradicionais e acrescer os novos 

digitais de forma que o cliente possa ter a opção de escolha no momento do atendimento. O 

Coordenador de TI possui a percepção que cada vez mais os clientes buscam canais de auto 

atendimento: 

“(...) acho que os clientes hoje em dia, digo por mim, familiares e 

amigos, nós evitamos os canais tradicionais, então acho que o primeiro 

motivador foi de fato trazer essa experiência. Acho que os nossos 

segurados, o público brasileiro busca isso, soluções de auto 

atendimento, buscam essa praticidade.” (RC) 

 

Em relação a aquisição de novos clientes através do canal digital utilizando IA e chatbots, 

não houve a percepção dos executivos, pois ainda não é o foco da companhia gerar vendas 

através dos chatbots. O único canal de vendas da empresa são os corretores parceiros. 
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5.3.3.3 Perspectiva de Processos Internos 

 

Foram percebidos pelos executivos 2(duas) vertentes quanto ao impacto nos processos 

internos, sendo que a primeira delas refere-se à curadoria de bots. 

Os novos canais de comunicações digitais envolvendo IA e chatbots trouxeram a 

necessidade de criação de células focadas na curadoria dos bots, uma área que possui como 

foco o acompanhamento e ajustes dos fluxos de atendimento e conversações entre clientes e 

bots. 

É um processo fundamental para todas as iniciativas de chatbots com IA, conforme 

descreve o Coordenador de TI: 

 

Embora tenha sido uma mudança singela, ela é super importante do 

modelo, é a criação de células para a curadoria desses bots, para a 

governança desses bots, o que eu quero dizer, o sucesso de um motor 

de IA, seja qual for, é de fato o nível de esforço que que teremos, de 

pessoas capacitadas para de fato ensinarem esses bots em trabalhos de 

curadoria.” (RC) 

 

A importância dessa área não se dá somente pelo processo de curadoria, mas também pela 

possibilidade de análise de logs, fundamental para identificação de gaps e a retroalimentação 

do produto e do BackOffice através das questões recebidas dos usuários. 

 

“(...) indiretamente o processo de curadoria dos bots ele acaba 

trazendo para a gente à tona oportunidades obviamente de curar e 

deixar esse cara mais responsivo, mas ao mesmo tempo ele traz 

questões e problemas que são levantados pelos nossos clientes finais 

que não necessariamente podem ser tratados dentro de um bot, dentro 

de questões de intenção, entidade, que são de fato questões de gaps do 

produto e de um processo.” (RC) 

 

Tanto para a revisão de produtos ou serviços, quanto para as novas demandas, o chatbot 

se tornou um canal de avaliação constante das intenções dos usuários, fomentando inclusive 

novas demandas de atendimento sugeridas indiretamente pelos clientes, conforme descreve o 

Coordenador de Atendimento ao Cliente: 
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“(...) através da curadoria, ou até das respostas dos clientes, da 

pesquisa de satisfação, através da retenção ou através do que vem pela 

IA, começamos a gerar insights de que o cliente de repente está pedindo 

informações que nós não possuímos aqui e por isso poderíamos trazer 

para esse canal.” (WF) 

 

Nesta mesma linha, a percepção da curadoria também pode ser um motor para 

reestruturação interna de processos da companhia, fato que pode ocorrer quando identificam 

que o cliente está buscando informações que a própria área de negócios não possuía de forma 

estruturada, fomentando essa melhoria dentro dos processos da organização. 

 

“(...) porque ele queira serviços que teríamos que levar para a área de 

produto informando para eles que o bot não evoluía mais porque o 

cliente pede serviços que hoje a área não possui nem mesmo na parte 

interna da operação, então eu não consigo melhorar o bot enquanto 

você não melhorar o seu processo ai dentro e o seu sistema para que 

eu possa consumir essas informações.” (WF) 

 

Também foi percebido, após a implantação dos chatbots com IA, uma nova preocupação 

da companhia em entender, conceber e conciliar as jornadas de atendimento do cliente nos mais 

diversos canais. Essa preocupação gerou alterações nos mais diversos sistemas de BackOffice 

da empresa, conforme descreve o Superintendente de Sistemas: 

 

“Quando viemos para esse mundo do bot, nós falamos muito da 

jornada completa do atendimento, aí começa uma transformação que 

é a importância dessa jornada não só do ponto de vista da área do 

atendimento,  mas todos os outros processos como apps, portais, e 

assim por diante começam a embarcar nesse mesmo fluxo, nessa 

mesma jornada que apesar de ter canais diferentes o atendimento e a 

jornada estão conciliados, então o cliente que pede serviços ele vai ter 

uma jornada parecida no bot, com a URA e no portal, então 

começamos a ter uma similaridade maior no sistemas, coisa que não 

tínhamos no passado.” (ME) 
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5.3.3.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento Contínuo 

 

Para esta perspectiva, foi percebido um foco na qualificação dos profissionais, alinhado 

principalmente com as novas tecnologias usadas pela organização, conforme descreve o 

Coordenador de TI: 

 

“(...) isso tudo nos obrigou a buscar novos conceitos de repensarmos 

soluções, a gente traz muito forte aqui a questão de analytics, a questão 

de machine learning, com especializações aqui, nós buscamos 

treinamentos voltados para conceitos de sas, conceitos de IA, muda 

inclusive a forma da gente pensar os planos de desenvolvimento da 

equipe, isso sem dúvida nenhuma aconteceu, foi uma mudança com a 

implementação desses canais digitais.” (RC) 

 

Visão essa corroborada pelo Coordenador de Atendimento ao cliente: “(...) a gente teve 

que criar aqui dentro uma equipe que prepara todas as áreas com treinamento, principalmente 

com essa transformação digital.” (WF) 

 

Outra vertente percebida pelo mesmo executivo trata da contratação de profissionais 

alinhados com essas demandas, que possam atuar diretamente nesses canais digitais de 

atendimento. 

 

“Temos também a contratação de novos profissionais. Hoje estamos 

focando muito mais na contratação de profissionais UX, CX, PO de 

mercado, então tudo está bem forte dentro da empresa, por conta 

desses tipos de canais de atendimento.” (WF) 

 

A melhoria contínua através da análise de indicadores também foi percebida pelo 

Coordenador de Atendimento ao Cliente, como um processo com foco na qualidade do 

atendimento, ganho de eficiência operacional e preparação de profissionais: 

 

“Temos todo esse trabalho de olhar toda essa qualidade do que as 

equipes estão entregando e ter uma frequência desse olhar de melhorar 

cada vez mais e agilizar também os processos. Isso na parte do 

desenvolvimento dos profissionais.” (WF) 
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5.4 Consolidação dos Resultados 

 

Neste capítulo temos a consolidação das categorias das 3(três) empresas, com 

considerações que integram a percepção das companhias e executivos, gerando assim uma 

análise única sobre a categoria. 

 

5.4.1 Uso de Inteligência Artificial no Atendimento ao Cliente 

 

Todas as empresas pesquisadas utilizam IA para atendimento ao cliente, 

predominantemente através de chatbots.  

Os canais mais utilizados são o portal / website corporativo e o Whatsapp. Embora a 

Empresa 1 não esteja atualmente utilizando o WhatsApp, já estão em processo de implantação.  

O WhatsApp é a principal aposta de todas as empresas como o canal majoritário para uso 

dos Chatbots. 

No quadro abaixo podemos identificar os canais atuais das empresas e quais deles 

utilizam IA para atendimento ao cliente: 

 

Quadro 8. Canais de atendimento com uso de IA 

Canais / Empresas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Aplicativo Celular x x  

Portal / Website Corporativo e de Negócios x x x 

Página do Facebook x   

WhatsApp  x x 

URA  x  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A Empresa 2, além do uso de chatbots também possui IA nos atendimentos da URA 

através de voicebots, porém apresenta que esse canal ainda não possui muitas trilhas de 

atendimento e um baixo uso por parte dos clientes. 

A Empresa 3 também possui algumas iniciativas de IA para motores de busca nos portais 

corporativos. 

A Empresa 1 e 2 possuem uma entidade de IA única e personificada, isto é, possuem 

nome próprio para identificação do público em geral, já a Empresa 3 optou por não personificar 

o uso de IA na organização. 
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5.4.2 Benefícios 

 

Neste tópico são apresentadas as percepções consolidadas de todas as empresas quanto 

aos benefícios de custo, produtividade, flexibilidade, qualidade e inovação, de forma separada, 

alinhando a percepção dos executivos quanto aos benefícios percebidos dentro das 

organizações. 

 

5.4.2.1 Custo 

 

Todas as empresas identificaram como benefício financeiro a redução do custo 

operacional ao adotarem o uso de chatbots com IA dentro da operação de atendimento ao 

cliente. 

A percepção recorrente é que com a adesão do cliente a esses canais digitais houve uma 

redução significativa de PA´s, gerando assim uma redução de custo operacional e por 

consequência um benefício financeiro. 

Quanto a geração de receita através da criação de novos negócios com o uso de chatbots 

e IA, não foi percebido aumento de receita significativa por nenhuma das empresas, visto que 

grande parte do canal de atendimento digital possui foco em pós venda ou em demandas 

consultivas. Somente a Empresa 2 que suscitou algum possível ganho através de um micro 

serviço de recargas de celular via WhatsApp, mas como apresentado, ainda é um processo muito 

tímido que não gerou retornos significativos para a empresa. 

A seguir demonstramos um quadro com as citações relacionadas com o benefício 

percebido pelas empresas: 

Quadro 9. Relação de benefícios (custo) por citações 

Benefício Citações Empresa 1 Citações Empresa 2 Citações Empresa 3 

Redução de custo 

operacional por conta 

da redução de PA´s 

“(...) o custo da operação é 

muito grande então através dos 

canais digitais...” (FSG) 

 

“(...)um dos pontos 

interessantes que tive 

conhecimento...” (HM) 

 

(...)a gente consegue diminuir 

um pouco posições de PA dentro 

de nossas centrais de 

atendimento... (FSG) 

 

“(...) um dos ganhos desse 

projeto é que o uso da IA no 

atendimento ao cliente 

minimiza os acionamentos...” 

(HM) 

 

“(...) porque eu automatizo 

processos hoje que os humanos 

fazem e eu deixo os atendentes para 

fazerem...” (MMS) 

 

“Hoje um grande custo que existe 

em uma companhia, seja de telecom, 

aérea, banco, é evitar o contato...” 

(GQ) 

 

“(...) o principal deles é a redução 

de OPEX de atendimento 

humano...” (MMS) 

 

“(...) quanto mais eu evoluo o canal 

e fica melhor, mais clientes ou mais 

processos eu colocar lá dentro...” 

(MMS) 

“O principal resultado que 

temos até agora é a redução de 

quantidade de ligações 

atendidas por humano...” (ME) 

 

“(...) tivemos redução de custo 

operacional, querendo ou não, 

principalmente quando 

utilizamos de autosserviço...” 

(WF) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apresentamos através da figura 22 o diagrama da categoria através da tela do ATLAS.ti, bem 

como os relacionamentos com as citações: 

 

Figura 22: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “Custo” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

5.4.2.2 Produtividade 

 

Neste quesito, dois pontos de ganho de produtividade foram percebidos, sendo eles o 

ganho de eficiência operacional e o melhor uso de recursos da empresa. 

Mais especificamente no ganho de eficiência operacional, a percepção ocorre tanto para 

a empresa quanto para o cliente. 
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No caso do cliente o benefício se dá pela facilidade de uso dos chatbots em detrimento 

aos canais tradicionais. O tempo despendido para o atendimento de determinadas demandas é 

muito menor, sendo este canal um acelerador do atendimento, encurtando a jornada de acesso 

do cliente. Exemplos desses usos são a busca de rede credenciada, segunda via de boletos de 

pagamento, informações de saldos etc. 

Já no caso da empresa, o ganho percebido está vinculado ao acesso a base de dados de 

informações aos colaboradores. Todas as empresas possuem um canal de acesso através dos 

chatbots para colaboradores e parceiros e percebem um ganho de produtividade na busca de 

informações diversas. Todas as organizações entrevistadas são de grande porte, 

departamentalizadas e em algumas vezes burocratizadas, e o uso dessas bases de dados por 

meio dos chatbots facilita demasiadamente o acesso às informações. 

Na percepção de um melhor uso de recursos, o impacto percebido pelas empresas ocorreu 

diretamente nas unidades de call center. A partir do momento que os chatbots com IA começam 

a atender as demandas mais simples e corriqueiras dos clientes, eles permitem que os recursos 

humanos alocados anteriormente para esses atendimentos sejam realocados para demandas 

mais específicas e especializadas. 

A seguir demonstramos um quadro com as citações relacionadas com o benefício 

percebido pelas empresas: 

 

Quadro 10. Relação de benefícios (produtividade) por citações 

Benefício Citações Empresa 1 Citações Empresa 2 Citações Empresa 3 

Ganho de eficiência 

operacional 

“No site é necessário clicar em 

diversos combobox´s, colocar o 

nome da clínica ou do médico, 

selecionar diversas...” (HM). 

 

“Nós conseguimos resolver algumas 

demandas muito mais rápido 

através de um chatbot, então o 

cliente tem uma produtividade muito 

maior.” (GQ). 

 

“(...) você ganha escala porque o 

tempo médio de atendimento é 

longo, imagina que para um caso 

simples por exemplo...” (GQ) 

“O principal resultado que 

temos até agora é a redução de 

quantidade de ligações 

atendidas por humano...” (ME) 

 

“(...) também temos uma 

questão de agilidade no 

atendimento, vou te dar um 

exemplo aqui...” (ME) 

 

“Com as entradas dos canais 

digitais a gente percebe que o 

nosso volume de atendimento 

tem sido escalado...” (RC) 

Melhor uso de 

recursos 

“(...)em questão de senso 

operacional, nossa a gente se 

desafogou enormemente...” 

(FSG) 

 
“Mesma coisa para processos 

internos, nós conseguimos 

utilizar a IA dentro da intranet 

para responder coisas...” (FSG) 

“(...) ao reduzir o número de 

chamadas consequentemente eu 

reduzo posições...” (MMS) 

“Nós já possuímos algumas 

percepções, principalmente no 

que tange a produtividade...” 

(RC) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apresentamos através da figura 23 o diagrama da categoria através da tela do ATLAS.ti, bem 

como os relacionamentos com as citações: 

 

Figura 23: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “Produtividade” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

5.4.2.3 Flexibilidade 

 

A percepção das empresas quanto a esse benefício foi equivalente, todas demonstraram 

ganhos quanto a customização e/ou personalização de entregável ao cliente. 

O uso de IA por meio dos chatbots permite o desenho de uma jornada flexível para o 

cliente, dando um certo grau de personalização ao atendimento. Independente da forma como 

a solicitação pelo cliente ocorre, os algoritmos buscam as soluções das mais diversas formas, 

gerando uma experiencia flexível para o usuário. Questões como linguagem, sinônimos, 

palavras regionais e gírias são resolvidas pelo bot após um processo de curadoria, dando 

autonomia para o processo. 

IA 
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Outros tipos de personalizações e/ou customizações ocorrem através da integração com 

funcionalidades do BackOffice ou até dos dispositivos utilizados para a interação. Criação de 

tracking após solicitação de visitas técnicas ou uso de georreferenciação para solicitação de 

produtos ou serviços são alguns exemplos. 

A possibilidade de acréscimo de contextos na resposta dos bots também exemplificam 

isso, como por exemplo a identificação de períodos de emissão de declaração de imposto de 

renda ou até mais recentemente informações acerca da pandemia, permitem que os chatbots 

escutem e considerem esses cenários para eventuais respostas aos usuários. 

A personalização de demandas ativas, como por exemplo cobrança de inadimplência por 

meio dos chatbots também são consideradas neste contexto de flexibilidade. 

A seguir demonstramos um quadro com as citações relacionadas com o benefício 

percebido pelas empresas: 

 

Quadro 11. Relação de benefícios (flexibilidade) por citações 

Benefício Citações Empresa 1 Citações Empresa 2 Citações Empresa 3 

Customização e/ou 

personalização 

“(...) como o cliente é quem vai 

conduzir a conversa ou o 

atendimento, nós temos uma 

grande ramificação. Eu diria 

que não chego a ser 

customizado, mas eu consigo 

atender de forma padrão a 

necessidade individual de cada 

um...” (FSG) 

 

“(...) a gente tem um caso de uso 

também para o cliente de linha fixa, 

que a gente também faz um tracking 

de confirmação da instalação do 

produto novo dele, quando ele acaba 

de comprar um produto.” (MMS). 

 

“(...) tem outros casos de uso 

também que a gente faz cobrança via 

WhatsApp, então o cliente que está 

com um atraso leve, e nós somos 

muito cuidadosos com isso também, 

então lembramos ...” (MMS) 

 

“(...) o chatbot pode vender, ele 

pode cancelar ou até reter, ele pode 

resolver um problema técnico, ele 

pode resolver um problema 

financeiro, ele pode tirar todas as 

suas dúvidas...” (GQ) 

 

“Quando teve o início da pandemia, 

nós criamos de um dia para a noite 

enunciados que o cliente poderia 

nos procurar pelo WhatsApp 

falando sobre Covid, coronavírus, 

pandemia...” (GQ) 

“(...) a maioria dos serviços que 

possuímos hoje foram 

justamente pensando nisso, 

eram coisas que a gente tinha 

muita dificuldade de colocar em 

um site...” (WF) 

 

“Falando dos serviços de 

assistência 24h, que acaba 

sendo o nosso carro chefe, hoje 

nós conseguimos por exemplo 

que o cliente solicite um 

guincho através do WhatsApp 

sem sequer conversar aqui com 

o agente humano, trocando 

informação sobre a 

geolocalização onde o carro 

está com problema.” (RC). 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apresentamos através da figura 24 o diagrama da categoria através da tela do ATLAS.ti, bem 

como os relacionamentos com as citações: 

 

Figura 24: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “Flexibilidade” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

5.4.2.4 Qualidade 

 

No quesito de qualidade, foram percebidos 2 pontos inerentes ao uso de chatbots com IA 

sendo eles tangibilidade e confiabilidade. 

Neste contexto a tangibilidade refere-se ao acesso fácil e simples do usuário ao canal de 

atendimento através de chatbots, bem como uma usabilidade fluída em toda a jornada de 

atendimento. Diferente do que é visto nos canais tradicionais, que normalmente inserem o 

cliente em um fluxo limitado de atendimento, os chatbots permitem um acesso mais simples, 
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mais conversacional, dando liberdade para o cliente buscar a informação de várias formas, as 

que melhor lhe convier. Esta percepção ocorreu somente para a Empresa 1. 

Em relação a confiabilidade, as empresas 2 e 3 perceberam no estudo que os índices de 

satisfação de atendimento por meio dos canais digitais com chatbots são elevados. Nos casos 

de uso mais maduros, principalmente pelo WhatsApp, foram percebidos índices de satisfação 

superiores aos mesmos serviços dos canais tradicionais. Neste sentido, os índices de retenção 

dos clientes nos chatbots corroboram com essa percepção. 

A seguir demonstramos um quadro com as citações relacionadas com o benefício 

percebido pelas empresas: 

 

Quadro 12. Relação de benefícios (qualidade) por citações 

Benefício Citações Empresa 1 Citações Empresa 2 Citações Empresa 3 

Tangibilidade 

“Eu acho que contribuiu um 

pouco para a reengenharia de 

processos dentro da nossa 

própria central de 

atendimentos. O formato como 

nós nos relacionamos com o 

cliente na central...” (FSG) 

 

“Eu acredito que um exemplo 

bem prático foi a 

disponibilização de um serviço 

para a IA referente a busca da 

rede credenciada no segmento 

de planos de saúde...” (HM) 

  

Confiabilidade 

 “(...) partindo do ponto que o bot 

entendeu corretamente a solicitação 

do cliente, então se você falar do 

saldo, a IA sempre vai te responder 

de forma certa...” (MMS) 

 

“(...) se falarmos de qualidade no 

chatbot sim, pela quantidade de 

usuários que se mantêm estáveis no 

canal. Se nós mantemos uma 

estabilidade ...” (GQ) 

“(...) um outro benefício 

percebido que é a excelente 

avaliação dos clientes em 

relação a esse tipo de 

atendimento...” (ME) 

 

“Uma percepção que já foi 

citada anteriormente, que é 

bastante clara para todos aqui é 

no que diz respeito a índices de 

satisfação...” (RC) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apresentamos através da figura 25 o diagrama da categoria através da tela do ATLAS.ti, bem 

como os relacionamentos com as citações: 
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Figura 25: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “Qualidade” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

5.4.2.5 Inovação 

 

Quase a totalidade dos entrevistados percebem o uso de chatbots com IA algo inovador 

para a empresa. Algumas percepções estão atreladas ao nível de maturidade dos chatbots.  Um 

único entrevistado da empresa 2 que acredita que era um tema inovador há 3 anos atrás, e agora 

pelo fato de o mercado ter ofertas de diversos serviços, defende que já não é mais tão inovador 

assim. 

Todas as empresas entendem que ainda há um caminho árduo para evolução dos bots e o 

que dá esse tom de inovação para os chatbots com IA é o processo de curadoria aliado a uma 

boa definição de jornadas de atendimento ao cliente. 

A seguir demonstramos no quadro 13 as citações relacionadas com o benefício percebido 

pelas empresas: 
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Quadro 13. Relação de benefícios (inovação) por citações 

Benefício Citações Empresa 1 Citações Empresa 2 Citações Empresa 3 

Entendimento 

positivo sobre 

inovação 

“Em relação aos concorrentes 

eu não vejo nenhuma empresa 

ainda, não no mercado 

financeiro, algum concorrente 

tão forte como a nossa IA. 

Principalmente não vejo os 

concorrentes colocando uma 

marca para uma IA como nós 

fizemos.” (HM) 

 

(...) ainda sim somos 

inovadores, mesmo 

considerando que vieram 

algumas soluções de carona no 

mercado, acho que ainda não 

tem a mesma estrutura para dar 

respostas que temos.” (FSG) 

“Eu não tenho dúvida que é um dos 

maiores temas de inovação, só acho 

que ainda está em uma primeira 

infância. Ainda não passou dos 7 

anos. Talvez daqui a pouco ela vá 

para uma segunda infância, mas 

ainda não passou dos 7 anos. É 

inovação sim, mas precisamos ainda 

de um grande trabalho nem só de 

curadoria, mas também de um 

roadmap com uma visão lá na frente 

muito bem em linha, muito 

humilde.” (GQ) 

Eu avalio como sendo algo 

inovador sim, principalmente 

no mercado de seguros que é 

mais tradicional e a utilização 

desse serviço ele se torna 

inovador sim, nós conseguimos 

utilizar para inovar nos 

processos atuais que temos e 

conseguimos inovar para novos 

produtos e serviços que a 

empresa queira disponibilizar 

no futuro.” (ME) 

 

“(...) eu acredito que é 

inovador, principalmente esse 

ano nós tivemos uma resposta à 

altura que foi a pandemia. Por 

conta disso nós tivemos um 

crescimento no uso de chatbot, 

de autosserviço por todos os 

canais, então foi inovação,” 

(WF) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apresentamos através da figura 26 o diagrama da categoria através da tela do ATLAS.ti, bem 

como os relacionamentos com as citações: 

 

Figura 26: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “Inovação” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

A empresa 
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5.4.3 Desempenho Empresarial 

 

Neste capítulo apresentamos as percepções quanto ao impacto em todas as empresas, 

também separado pelas perspectivas financeira, de satisfação de clientes, de processos internos 

e de aprendizado e crescimento contínuo, alinhando a percepção dos executivos quanto ao que 

efetivamente gerou impacto dentro das organizações. 

 

5.4.3.1 Perspectiva Financeira 

 

Embora todas as empresas tenham percebido como o principal benefício a redução de 

custo operacional após a adoção de soluções de chatbots com IA, nem todas as organizações 

possuem a percepção que esse ganho tenha realmente impactado na empresa. 

Essa questão ficou latente na Empresa 1, pois os executivos percebem que pelo fato da               

empresa investir continuamente nos canais digitais, principalmente na ampliação das trilhas de 

atendimento dos chatbots, os benefícios financeiros não são percebidos ainda. 

Além disso, pelo fato dessa visão de forte investimento, a empresa não possui indicadores 

conhecidos sobre esse ganho financeiro. As citações que corroboram com esta visão são: 

   

“Então, como a IA é relativamente nova, nós ainda estamos com 

um caráter de investimento, então ainda não temos a 

preocupação de olhar para isso a fim de coletar algum resultado 

pragmático, a gente ainda está constantemente investindo para 

que ela evolua.” (FSG). 

 

“(...) a empresa ainda está investindo muito forte na tecnologia, 

e ainda acredito que esse retorno mais forte financeiro ainda virá 

a médio ou a longo prazo.” (HM) 

 

Já as Empresas 2 e 3 apresentaram a percepção de que houve um impacto positivo sobre 

a redução de custos operacionais nas organizações. 

A Empresa 2 percebeu esse impacto de forma mais direta, através de indicadores de 

planejamento financeiro da organização. Embora não tenha sido informada nas entrevistas os 

dados exatos dessa economia, os executivos deixaram transparecer que os valores são 

superiores a “Milhões de Reais”. 
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A mesma percepção ocorreu com a Empresa 3, embora os executivos também não tenham 

apresentado valores ou indicativos efetivos de quanto foi esse impacto. 

Eles apresentaram uma visão mais alinhada ao percebido após a adoção do uso de 

chatbots na organização, como o “saving” do custo da operação, bem como o custo menor do 

produto comercializado. A percepção quanto ao atingimento das metas organizacionais de 

redução de atendimento pessoal e ampliação dos canais de atendimentos também foi 

considerada. 

A seguir demonstramos um quadro com as citações relacionadas com o impacto 

percebido pelas empresas: 

 

Quadro 14. Relação de impactos (financeiro) por citações 

Impacto Citações Empresa 1 Citações Empresa 2 Citações Empresa 3 

Perspectiva 

Financeira 

“Então, como a IA é 

relativamente nova, nós ainda 

estamos com um caráter de 

investimento, então ainda não 

temos a preocupação de olhar 

para isso a fim de coletar algum 

resultado pragmático, a gente 

ainda está constantemente 

investindo para que ela 

evolua.” (FSG). 

 

“(...)  a empresa 

ainda está investindo muito 

forte na tecnologia, e ainda 

acredito que esse retorno mais 

forte financeiro ainda virá a 

médio ou a longo prazo.” (HM) 

“Eu não sei se eu posso te falar o 

volume em milhões de reais que a 

gente tem de economia já realizados 

e previstos para os próximos três 

anos, mas eu posso te falar que é na 

casa dos milhões de reais.” (MMS) 

 

“(...) tem um ganho no benefício 

financeiro muito expressivo, é 

expressivo pela experiência de 

influenciar os maiores projetos que 

realmente trazem essa redução de 

OPEX, porque a gente está falando 

de automatização e aí dos 

problemas do cliente que a gente 

possa fazer de forma digital dentro 

do chatbot, estão na casa dos 

milhões muitas vezes.” (MMS) 

 

“(...) de fato o orçamento hoje já 

está comprometido com as entregas 

de voice e chatbot. Já faz parte da 

linha de digitalização, não tem como 

atingir os resultados financeiros 

hoje se você não considerar esses 

usuários únicos de canais digitais. 

Principalmente com resolutividade 

através de chatbot.” (GQ) 

“(...) já percebemos que quando 

começamos a usar os bots 

começamos a reduzir a 

quantidade de atendimentos 

humanos, e ao reduzir essa 

quantidade isso traz um 

saving...” (ME) 

 

 

“Com a redução de 

atendimentos humanos, foi 

percebido consequentemente 

uma redução de quantidade de 

PA´s e ele sente o valor que ele 

paga...” (ME) 

 

“Olhando pela ótica interna, 

sem dúvida nenhuma de ganho 

de eficiência operacional das 

equipes. Uma vez que a gente 

consegue trabalhar com níveis 

de retenção...” (RC) 

 

“O objetivo principal era a 

redução de atendimento pessoal 

e ampliação do nosso canal com 

abertura de opções e de leque 

de atendimento para os 

clientes.” (WF) 

 

“(...) teve sim um ganho no 

financeiro, até mesmo em 

questão de projetos, 

conseguimos alcançar o 

objetivo.” (WF) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apresentamos através da figura 27 o diagrama da categoria através da tela do ATLAS.ti, bem 

como os relacionamentos com as citações: 

 

Figura 27: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “Perspectiva Financeira” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

5.4.3.2 Perspectiva de Satisfação de Clientes 

 

Há uma percepção generalizada das empresas quanto a satisfação dos clientes que aderem 

a esse canal de atendimento digital. Todas as empresas analisam indicadores de satisfação do 

canal e todos apresentaram durante o estudo, índices superiores a 80% de satisfação, 

considerado pelos mesmos um bom índice. 

Outro indicador que corrobora com essa percepção é o de retenção de cliente nos chatbots. 

São medidos a quantidade de clientes que se auto resolvem dentro dos chatbots, sem solicitar o 

transbordo para outro canal de atendimento, nestes casos o atendimento humano.  

Todas as empresas apresentaram indicadores superiores a 50% de retenção, isso é, mais 

da metade se auto resolvem, sem precisar falar com um humano. 

A empresa 
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Outra percepção dos executivos que contribuem para a satisfação do cliente é a 

desburocratização do atendimento através dos chatbots. Como o processo de atendimento é 

fluido e em linguagem natural, algumas jornadas ou demandas de atendimento se tornam muito 

fáceis e rápidas, gerando uma satisfação do cliente quanto a redução do tempo médio de 

atendimento. 

Ainda é percebido pelos executivos que existe uma deficiência na adoção de parte dos 

clientes quanto ao uso de chatbot com IA pois nem todos os indivíduos se identificam com esse 

tipo de canal de atendimento. Os clientes que possuem preferência pelo atendimento 

automatizado avaliam positivamente a experiência.  

Em relação a aquisição de novos clientes ou retenção de clientes nas organizações por 

intermédio do uso de chatbots com IA, todas as empresas possuem a percepção de que esse 

canal ainda não contribui para esses benefícios, principalmente pelo fato de serem canais 

focados em pós venda. 

A seguir demonstramos um quadro com as citações relacionadas com o impacto 

percebido pelas empresas: 

 

Quadro 15. Relação de impactos (satisfação de clientes) por citações 

Impacto Citações Empresa 1 Citações Empresa 2 Citações Empresa 3 

Perspectiva de 

Satisfação de 

Clientes 

“Eu acho que mais retorno em 

satisfação, eu consigo medir 

100% dos clientes que 

interagem comigo, a satisfação 

deles é alta, a gente sempre 

acompanha o NPS da IA em si, 

então eu não consigo dizer de 

todos os clientes pois nem todos 

se utilizam do chatbot, mas a 

gente tem aí um NPS acima de 

80% dos clientes que utilizam a 

IA, e ai comparado com uma 

acurácia de 99,5%, eu acho que 

é um número bom.” (FSG) 

 

“No saúde, a gente consegue ter 

essa questão do reembolso end 

to end utilizando IA, então a 

primeira camada é a IA fazendo 

alguns aspectos de orientação 

de como ele pede o reembolso, 

então ele pede da maneira mais 

adequada, ele sabe quais são os 

documentos que ele precisa 

digitalizar...” (FSG) 

“Eu acho que foi dar uma 

experiência mais simples e rápida 

para o cliente, principalmente 

quando ele busca assuntos de fácil 

resolução, então para você não ter 

que parar o seu dia para ligar, 

vamos falar do mais doloroso, ligar 

ou ir em uma loja, que são os 

tradicionais.” (MMS) 

 

“(...), mas além da questão de custo 

existe a comodidade, a conveniência 

desse cliente conseguir se auto 

atender. Acho que esse é o principal 

ganho na visão do cliente e o 

principal ganho na empresa 

obviamente é essa burocracia que 

você talvez consiga encurtar essa 

resolução do cliente.” (GQ) 

“(...) olhando todos os 

produtos, dentro dos OKR´s 

desse time / squad, nós tínhamos 

metas de retenção acima de 

50% e de satisfação acima de 

82%, se não estou enganado, e 

a gente já havia trabalhando 

com o saúde e já falava em abril 

em retenções de 76%, quando 

falo do odonto, 83% de retenção 

com índices de satisfação de 

74%, 77% nos bots de cartão e 

100% em alguns outros casos.” 

(RC) 

 

“(...) acho que os clientes hoje 

em dia, digo por mim, 

familiares e amigos, nós 

evitamos os canais tradicionais, 

então acho que o primeiro 

motivador foi de fato trazer essa 

experiência. Acho que os nossos 

segurados, o público brasileiro 

busca isso, soluções de auto 

atendimento, buscam essa 
praticidade.” (RC) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apresentamos através da figura 28 o diagrama da categoria através da tela do ATLAS.ti, bem 

como os relacionamentos com as citações: 

 

Figura 28: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “Perspectiva de Satisfação de Clientes” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

5.4.3.3 Perspectiva de Processos Internos 

 

Todas as empresas tiveram a percepção que o impacto na perspectiva de processos 

internos ocorreu na alteração da cadeia de valor, dado pela adoção desse novo canal de 

atendimento digital. 

Os executivos apresentaram 3 (três) novas necessidades inerentes a essa adoção, sendo 

elas a criação de centros de curadorias de bots, novos processos operacionais para atualização 

das bases de dados informacionais para atendimento dos bots e a terceira que são os núcleos 

preocupados com a adoção desses canais digitais 
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Os centros de curadoria de bots ou também conhecidos com CTBots (Centro de 

Treinamento) atuam analisando ciclicamente todas as interações de clientes com os chatbots, 

identificando se as demandas estão sendo atendidas coerentemente, bem como se a IA está 

conseguindo entender as entradas de texto e direcionando de forma correta para a resposta 

esperada. Todos os executivos consideram esta área como fator crítico de sucesso para os 

chatbots, sendo que a atuação da curadoria é a responsável por gerar maturidade aos bots e 

permitir que cada vez mais eles evoluam, tanto em conteúdo quanto em fluidez conversacional. 

A curadoria também é responsável pela identificação de gaps e a retroalimentação do 

produto e/ou serviço para o BackOffice da empresa, sugerindo reestruturação ou readequação 

interna de processos ou até apontando novas demandas percebidas indiretamente através do 

atendimento aos clientes. 

A outra percepção foi a criação de novos processos operacionais pensados para a 

atualização das bases de dados informacionais dos chatbots. No momento de criação de um 

produto ou mudança de algum procedimento interno para o atendimento de uma demanda, o 

processo precisa ser analisado sobre uma nova ótica, incluindo os chatbots com IA nesse 

contexto. As informações sobre os novos produtos e serviços, bem como os novos 

procedimentos internos devem ser contemplados automaticamente nessa base de conhecimento 

pois caso o cliente venha a questionar através de algum dos canais digitais, os chatbots estarão 

aptos a responder de forma assertiva e, se for o caso, redirecionar para o canal mais adequado 

para atendimento daquela demanda. 

Por esse motivo, a alteração na cadeia de valor da empresa envolveu a criação de equipes 

internas que pudessem analisar toda a jornada do cliente dentro de cada serviço, bem como 

desenhar essas trilhas de atendimentos de forma que pudessem ser automatizadas pelos 

chatbots.  

E por último, a criação de núcleos preocupados com a adoção dos clientes nesses novos 

canais digitais, principalmente nos chatbots, seja WhatsApp ou aplicativo. Considerando a 

redução de custo operacional advinda do uso de chatbots com IA, há o interesse das empresas 

em ampliar a adesão dos clientes à esses canais, entretanto para que isso ocorra é necessário um 

empenho da organização em entender as personas dos usuários e através deste entendimento 

fomentar essa adesão através de diversas iniciativas. Algumas empresas atuam de forma mais 

informativa, divulgando aos usuários os novos canais, apresentando as demandas e valorizando 

a experiência de uso. Outras empresas atuam de forma mais direta, redirecionando alguns 

serviços para os chatbots ou em casos mais extremos, retirando o acesso a todos os canais 

tradicionais para algumas demandas específicas, deixando disponível somente os canais 
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digitais. De qualquer forma, as empresas alteraram a sua cadeia de valor, acrescentando núcleos 

específicos para fomentar essa adoção, sempre com foco na experiência e satisfação do cliente. 

A seguir demonstramos um quadro com as citações relacionadas com o impacto 

percebido pelas empresas: 

 

Quadro 16. Relação de impactos (processos internos) por citações 

Impactos Citações Empresa 1 Citações Empresa 2 Citações Empresa 3 

Alteração na Cadeia 

de Valor 

“(...) então, sempre que nós 

vamos por exemplo lançar um 

produto novo, colocar mais 

benefícios em um produto ou 

mudar algum tipo de rotina de 

atendimento, se a assistência 

antes era de um jeito e agora é 

de outro, todas essas 

informações compõem essa 

base informacional que a IA 

tem, então a IA tem que estar up 

to date de tudo que está 

acontecendo na organização 

neste aspecto.” (FSG) 

 

“A IA não existe hoje sem o 

processo de curadoria, temos 

atualmente uma equipe focada 

nessa curadoria que nem 

sempre são pessoas 

especialistas nos segmentos de 

atuação da seguradora, mas 

sim especialistas em 

treinamento de bots, isso é, 

pessoas com capacidade de 

entender o que está sendo 

questionado e treinar para que 

haja uma melhora na 

conversação” (HM) 

“O que mudou de processo dentro 

da empresa, é que a gente criou 

inclusive uma profissão nova 

vinculada a um núcleo que são de 

ex-representantes de atendimento 

que a gente chama de CTBots. 

(MMS)" 

“(...) uma alteração na cadeia de 

valor e todo o produto que hoje é 

pensado, o processo que a gente 

muda, todo mundo lembra do 

WhatsApp ou do App, temos que 

colocar isso neles para que 

possamos resolver esses tipos de 

problemas.” (MMS) 

 

“Esse cliente está falando palavras 

aqui que não tínhamos mapeado, ou 

entrou planos novos na empresa e os 

clientes já estão procurando, ou 

saíram nova parcerias que geraram 

palavras novas que não estamos 

identificando, então vamos treinar o 

robô.” (GQ) 

 

“A partir do momento que você tem 

um novo canal, você tem que 

entender qual é a sua estratégia 

para digitalizar, então você muda a 

sua equipe. Eu tinha uma pessoa que 

cuidava de adoção, hoje eu tenho 4 

pessoas...” (GQ) 

Embora tenha sido uma 

mudança singela, ela é super 

importante do modelo, é a 

criação de células para a 

curadoria desses bots...” (RC) 

 

“(...) indiretamente o processo 

de curadoria dos bots ele acaba 

trazendo para a gente à tona 

oportunidades obviamente de 

curar e deixar esse cara mais 

responsivo, mas ao mesmo 

tempo ele traz questões e 

problemas que são levantados 

pelos nossos clientes...” (RC) 

 

“(...) através da curadoria, ou 

até das respostas dos clientes, 

da pesquisa de satisfação, 

através da retenção ou através 

do que vem pela IA, começamos 

a gerar insights...” (WF) 

 

“(...) porque ele queira serviços 

que teríamos que levar para a 

área de produto informando 

para eles que o bot não evoluia 

mais porque o cliente pede 

serviços que hoje a área não 

possui...” (WF) 

 

“Quando viemos para esse 

mundo do bot, nós falamos 

muito da jornada completa do 

atendimento, aí começa uma 

transformação que é a 

importância dessa jornada não 

só do ponto de vista da área do 

atendimento, mas todos os 

outros processos ...” (ME) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apresentamos através da figura 29 o diagrama da categoria através da tela do ATLAS.ti, bem 

como os relacionamentos com as citações: 

 

Figura 29: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “Processos Internos” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

5.4.3.4 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento Contínuo 

 

As empresas abordaram 2 questões principais que impactam nas organizações quanto a 

perspectiva de aprendizado e crescimento contínuo, sendo a qualificação de colaboradores e a 

melhoria contínua de processos organizacionais. 

A IA 
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Em relação a qualificação de colaboradores, a percepção entre as empresas foi equivalente 

quanto ao grau de especificidade da atuação neste segmento de canais digitais, principalmente 

quando envolve tecnologia, que é o caso da IA. Todos os executivos percebem a necessidade 

de treinamentos contínuos, bem como estratégias atuais relacionadas a gestão do negócio como 

metodologias de gestão de projetos ágeis, analytics, machine learning etc. 

Também foi percebida a formação de novos tipos de profissionais, focados na experiência 

do usuário (UX) e experiência do cliente (CX). 

Quanto a melhoria contínua de processos organizacionais, essa percepção ocorre através 

da análise da curadoria de bots. Por diversos momentos as curadorias identificam questões 

levantadas pelos clientes que podem gerar algum impacto para a operação ou até para a própria 

central de atendimentos, desde novas demandas solicitadas bem como questões que necessitem 

uma resposta mais específica para o cliente, assim a ação de retroalimentar os operadores ou as 

áreas com as questões identificadas pela curadoria se tornou um processo contínuo de melhoria. 

A seguir demonstramos um quadro com as citações relacionadas com o impacto 

percebido pelas empresas: 

 

Quadro 17. Relação de impactos (aprendizado e crescimento contínuo) por citações 

Impacto Citações Empresa 1 Citações Empresa 2 Citações Empresa 3 

Qualificação 

“Nós identificamos que até em 

virtude de troca, handover de 

pessoas e trocas de processos, a 

parte tecnológica estava 

evoluindo, porém, a equipe de 

curadoria estava ficando um 

pouquinho para trás. Em 

virtude disso começou a 

aparecer impacto para o 

usuário como quebra de fluxos, 

ou seja, em um processo de 

retreino...” (HM) 

 

“(...) esse exemplo de abastecer 

o gerente ele entra nesses 

aspectos. A gente utiliza a IA 

para treinar o gerente também, 

Muitas vezes lançamos 

informativos e a própria IA 

pode ajudá-lo...” (FSG) 

 

 

“(...)então precisamos estar todos 

do time, eu incluindo, atualizados 

naquilo que tem de novo nos canais 

ou na Inteligência Artificial Para 

Acompanhar ai e conseguir fazer 

isso. E são profissões que agora 

estão começando a aparecer...” 

(MMS) 

“O principal resultado que 

temos até agora é a redução de 

quantidade de ligações 

atendidas por humano...” (ME) 

 

“(...) isso tudo nos obrigou a 

buscar novos conceitos de 

repensarmos soluções, a gente 

traz muito forte aqui a questão 

de analytics, a questão de 

machine learning, com 

especializações aqui...” (RC) 

 

“(...) a gente teve que criar aqui 

dentro uma equipe que prepara 

todas as áreas com treinamento, 

principalmente com essa 

transformação digital.” (WF) 

Melhoria Contínua 

“(...) então aprendemos 

diariamente como responder 

perguntas que talvez antes 

ficassem sem respostas para o 

cliente...” (FSG) 

“Hoje no CTbots para você ser 

confiável você tem que separar uma 

base aleatória e essa base possui 

várias intenções que são idênticas, 

só que por ela representar 40%, 

pensa, você vai deixar humanos em 

um trabalho binário entre acertou e 

errou...” (GQ) 

“Temos todo esse trabalho de 

olhar toda essa qualidade do 

que as equipes estão entregando 

e ter uma frequência desse 

olhar de melhorar cada vez 

mais e agilizar também os 

processos. Isso na parte do 

desenvolvimento dos 

profissionais.” (WF) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apresentamos através da figura 30 o diagrama da categoria através da tela do ATLAS.ti, 

bem como os relacionamentos com as citações: 

 

Figura 30: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “Aprendizado e Crescimento Contínuo” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

5.4.4 Análise das Proposições da Pesquisa 

 

A consolidação dos resultados apresentada, respeitando a separação pelos capítulos de 

Uso de Inteligência Artificial no Atendimento ao Cliente, Benefícios e Desempenho 

Empresarial encaminham a análise das proposições de pesquisa, sendo elas: 

 

5.4.4.1 Proposição 1: A IA pode ser utilizada em processos de Atendimento ao Cliente. 

 

Esta proposição foi confirmada pois todas as empresas pesquisadas utilizam IA para 

atendimento ao cliente através de chatbots, e algumas através de Voicebots. 
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A figura 31 apresenta o diagrama explicativo dos canais de acesso ao uso de IA no 

atendimento ao cliente, descrevendo de forma consolidada os canais dos 3 casos estudados: 

 

Figura 31. Diagrama de acesso a IA para atendimento ao cliente 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como descrito anteriormente, os canais mais utilizados são o portal / website corporativo 

e o WhatsApp. 
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Apresentamos através da figura 32 o diagrama da categoria de “IA em AC” através da 

tela do ATLAS.ti, bem como os relacionamentos com as citações: 

 

Figura 32: ATLAS.ti – Diagrama da categoria “IA em AC” 

 

Fonte: Software ATLAS.ti 9 

 

5.4.4.2 Proposição 2: O uso de IA em processos de Atendimento ao Cliente apresenta 

benefícios. 

 

A segunda proposição também foi confirmada para todos os benefícios percebidos, 

respeitando a subcategorização de cada benefício conforme demonstra o quadro 18: 

 

 

 

 

IA 

IA 

aplicativo 

aplicativo 

APP 

IA 
IA 

seguradora, 

IA 

área de 
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Quadro 18. Benefícios e subcategorias percebidas do uso de IA em AC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para o benefício relacionado a Custo, a única subcategoria identificada foi a redução de 

custo operacional ao adotarem o uso de chatbots com IA dentro da operação de atendimento ao 

cliente. Essa percepção ocorre principalmente por causa da redução de PA´s de atendimento 

gerada pela adoção do uso de Chatbots em detrimento ao atendimento humano. 

Quanto a Produtividade, duas subcategorias foram identificadas, inicialmente a de ganho 

de eficiência operacional, percebida através da diminuição do tempo de atendimento ao cliente 

por meio do uso de chatbots e pela ampla facilidade de acesso as novas bases de dados criadas 

com o propósito de alimentarem o atendimento ao cliente, facilitando inclusive a busca por 

informações dos colaboradores das empresas.  

Quanto a Flexibilidade, somente uma subcategoria foi identificada, sendo ela a de 

customização e/ou personalização de entregável ao cliente. Essa subcategoria apresenta o 

benefício por meio do uso de IA e chatbots, permitindo o atendimento do cliente através de 

jornadas flexíveis, com um certo grau de personalização ao atendimento gerado pela capacidade 

de entendimento cognitivo das solicitações demandadas pelo cliente. 

Em relação a Qualidade, foram identificadas duas subcategorias, a primeira referente a 

tangibilidade, que versa pelo fácil e simples acesso do cliente ao canal de atendimento com 

chatbots, aliado a uma usabilidade fluída em toda a jornada de atendimento. A segunda 

subcategoria de confiabilidade, apresenta o canal digital com altos índices de satisfação de 

usuários, inclusive superiores a canais tradicionais, como a URA. 
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Por fim, em relação a Inovação, foi percebido o uso de chatbots com IA algo inovador, 

gerando um impacto positivo no mercado quanto a adoção deste novo canal de atendimento 

digital. 

 

5.4.4.3 Proposição 3: Os benefícios oferecidos por IA nos processos de Atendimento ao 

Cliente afetam os indicadores de Desempenho Empresarial nas organizações. 

 

A terceira proposição também foi confirmada quanto ao impacto no desempenho 

empresarial das organizações e suas subcategorias percebidas, conforme demonstra o quadro 

19: 

 

Quadro 19. Desempenho empresarial e subcategorias percebidas do uso de IA em AC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Embora tenha sido percebido que os benefícios tenham gerado impacto no desempenho 

empresarial das organizações, essa percepção não foi tão efetiva quanto os benefícios em si, 

pelo fato de ser considerado ainda recente o uso de chatbots com IA. Isso dificultou um pouco 

a percepção dos executivos quanto a amplitude do impacto na organização. 

Quanto a Perspectiva Financeira, pelo fato de ter sido identificado um impacto positivo 

na redução de custos operacionais, as empresas perceberam o resultado no desempenho 

empresarial através de indicadores internos de planejamento financeiro das organizações, sejam 
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eles quanto a economia gerada pelo uso dos novos canais, ou pelas metas orçamentarias e de 

investimento para o canal digital para o próximo ano.  

Em relação a Perspectiva de Satisfação de Clientes, os fatores de impacto identificados 

foram os indicadores de satisfação superiores a 80%, bem como os indicadores de retenção de 

clientes, isto é, a quantidade de usuários que se mantém no atendimento via chatbot sem gerar 

transbordo para outro canal, que é superior a 50%. 

Quanto a Perspectiva de Processos Internos, a alteração da cadeia de valor foi 

identificada como o maior impacto dentro das organizações. Essa percepção ocorreu pela 

criação de centros de curadorias de bots, novos processos operacionais para atualização das 

bases de dados informacionais para atendimento dos bots e pela ampliação dos núcleos 

preocupados com a adoção desses canais digitais, todos inerentes a esse novo canal de 

atendimento digital. 

E por último, em relação a Perspectiva de Aprendizado e Crescimento Contínuo, duas 

subcategorias foram percebidas como fatores de impacto no desempenho empresarial, a 

primeira quanto a qualificação de colaboradores, apresentando a necessidade de treinamentos 

contínuos sobre as novas tecnologias inerentes a esses canais digitais, bem como também sobre 

as estratégias atuais relacionadas a gestão do negócio como metodologias de gestão de projetos 

ágeis, analytics, machine learning etc. E quanto a melhoria contínua, essa percepção ficou a 

cargo da capacidade de identificar questões de melhoria através da curadoria de bots, que 

impactam na operação, permitindo assim um ajuste de conduta contínua, impactando tanto as 

jornadas de atendimento ao cliente quanto os processos operacionais da organização. 

 

6  CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal identificar os benefícios percebidos no uso de 

inteligência artificial por meio de chatbots no processo de atendimento ao cliente nas 

organizações. Para atingir esse objetivo foi feita uma pesquisa do tipo qualitativa, através de 

estudo de casos múltiplos em três empresas nacionais com projetos maduros de uso de IA por 

meio de chatbots para atendimento ao cliente. 

Também se efetuou uma revisão de literatura sobre três pilares principais do estudo, sendo 

inteligência artificial, atendimento ao cliente e valor do uso de TI. 

Na sequência houve a etapa de coleta de dados, através principalmente de entrevistas com 

os executivos das empresas pesquisadas a fim de identificar os benefícios percebidos e o 
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impacto no desempenho empresarial das organizações por meio do modelo DUTI (Dimensões 

do Uso de Tecnologia da Informação). 

O nível de maturidade do uso de IA por meio de chatbots se demonstrou importante para 

a análise dos resultados deste estudo, considerando que houveram outras 2 empresas que não 

integraram o estudo por causa do baixo nível de maturidade de uso de inteligência artificial e 

chatbots, causado pelo não investimento na alteração de cadeia de valor da empresa com foco 

em fomentar o uso da tecnologia, bem como a ausência de acompanhamento através de 

indicadores voltados aos fatores críticos de sucesso desse tipo de canal de atendimento. 

Discorrendo sobre as evidências, inicialmente foi identificado que a inteligência artificial 

tem sido utilizada de forma ampla pelas organizações como solução de automatização do canal 

de atendimento ao cliente, primordialmente através do uso de chatbots. Esta evidência se alinha 

com o contexto apresentado inicialmente neste estudo do uso de automatização de atendimento 

por diversos autores (Abdul-Kader & Woods, 2015; H. Chen et al., 2012; Köhler et al., 2011), 

e também atende ao primeiro objetivo especifico que é “Identificar o uso de inteligência 

artificial nos processos de Atendimento ao Cliente”. 

Também foi evidenciada a percepção dos benefícios por parte das organizações dentro de 

todas as categorias pesquisadas, sendo elas custo, produtividade, flexibilidade, qualidade e 

inovação. Esta evidência se apresenta como resposta ao segundo objetivo específico da pesquisa 

que é “Identificar o Valor de Uso da TI nos processos de Atendimento ao Cliente por meio de 

chatbots com Inteligência Artificial”. 

Os benefícios de custo e produtividade foram os que tiveram a maior percepção de retorno 

para as organizações, sendo que a redução de custo operacional foi a mais amplamente 

percebida, principalmente pela redução de PA´s ocorrida após a adoção do canal de atendimento 

digital por meio de chatbots. O ganho de produtividade também gerou um grande impacto nas 

organizações, advindo do melhor uso dos recursos humanos, deixando a cargo dos chatbots o 

atendimento de demandas de baixa complexidade, a melhora no tempo de atendimento ao 

cliente pelos canais digitais, bem como a criação e disponibilização de bases de dados únicas 

para acesso dos chatbots, compartilhados com clientes e colaboradores, permitindo um fácil 

acesso para obtenção de informações de produtos e serviços das organizações. 

A capacidade de flexibilização do atendimento também foi identificada pelas empresas 

como um benefício, oriundo do uso de chatbots com capacidade cognitiva através do 

processamento de linguagem natural, permitindo que independente da forma como o cliente 

pergunte por determinada informação, os chatbots consigam atender a demanda plenamente. 
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A qualidade percebida pelo uso de chatbots se demonstrou alta considerando os 

indicadores utilizados pelas organizações, porém essa análise ficou restrita aos usuários que já 

possuem familiaridade com esse canal de atendimento, sendo que os indicadores de satisfação 

foram coletados exclusivamente para esses usuários. Neste contexto também foi identificado 

ainda um gap de adoção por diversos clientes, pois nem todos possuem afinidade com esse 

canal digital ou simpatizam com a ideia de falar com um robô. 

Quanto a percepção de inovação, foi identificado uma dicotomia de entendimento, sendo 

que duas empresas avaliam como um canal de atendimento inovador, porém a outra acredita 

que já existe uma massificação de mercado quanto a adoção desses canais de atendimento e que 

embora ainda falte maturidade das organizações no uso de chatbots no atendimento ao cliente, 

o mesmo não é mais uma novidade para o mercado. 

Em relação ao impacto no desempenho empresarial, foi percebido uma influência dentro 

das organizações, mas não de forma tão contundente quanto a percepção dos benefícios. 

O impacto percebido de forma mais efetiva foi o da perspectiva financeira, que 

corroborou com a percepção do benefício de custo através da redução de custos operacionais.  

As empresas identificaram que embora ainda estejam com altos níveis de investimento 

nestes canais de atendimentos digitais, principalmente nos chatbots, há uma percepção dos 

ganhos financeiros auferidos pela redução de PA´s. 

O uso de chatbots está prioritariamente focado no atendimento de pós-venda, dessa forma 

não foi percebido nenhum aumento de receitas advindo desses canais, porém foram percebidas 

iniciativas de uso desses chatbots com fins de comercialização de novos produtos ou serviços 

que em um futuro breve trariam novas receitas às organizações. 

A adoção desses canais digitais acabou corroborando com mudanças na cadeia de valor 

das empresas, principalmente na criação de novos departamentos para atuação específica nas 

demandas de acompanhamento dos chatbots, como é o caso das curadorias. Também houve 

impacto na criação de novos produtos e serviços, considerando que através dos chatbots os 

clientes possuem liberdade de questionar sobre quaisquer produtos ou serviços, sendo 

necessário antes mesmo do lançamento desses produtos a manutenção da base de 

conhecimentos dos chatbots para que todas as demandas possam ser atendidas. 

A preocupação inerente a qualificação dos colaboradores também foi percebida pelas 

empresas, considerando principalmente a necessidade de treinamento nas novas tecnologias 

aderentes aos canais de atendimentos digitais. 

Considerando a percepção do impacto nas organizações descrita acima, foi identificado 

o alcance do terceiro objetivo específico, que era “Avaliar o impacto no Desempenho 
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Empresarial com o uso de Inteligência Artificial por meio de chatbots no Atendimento ao 

Cliente”. 

Desta forma, entendendo que existe o uso de IA no processo de atendimento ao cliente 

principalmente por meio de chatbots, que este uso gera benefícios percebidos nas categorias de 

custo, produtividade, flexibilidade, qualidade e inovação, bem como impacta no desempenho 

empresarial das organizações nas perspectivas financeiras, de processos internos, de clientes e 

de aprendizado e crescimento contínuo, afirmar-se que a pergunta de pesquisa “Qual o valor do 

uso de inteligência artificial no processo de atendimento ao cliente nas organizações?” foi 

respondida. 

Por fim, identifica-se que as três proposições do estudo também foram confirmadas, 

sendo elas que a IA pode ser utilizada em processos de atendimento ao cliente, que o uso de IA 

em processos de atendimento ao cliente apresenta benefícios e que os benefícios oferecidos por 

IA nos processos de atendimento ao cliente afetam os indicadores de desempenho empresarial 

nas organizações. 

Este estudo deve corroborar com as organizações de forma prática a apresentar uma visão 

estruturada dos benefícios percebidos e os impactos possíveis com o uso de inteligência 

artificial por meio de chatbots, ajudando os executivos na tomada de decisão mais assertiva 

quanto a adoção de seu uso. Havia a percepção no início do estudo de que seriam identificados 

benefícios financeiros no uso de chatbots, bem como alguns de produtividade, principalmente 

quanto a ganho de eficiência operacional, porém benefícios atrelados a flexibilidade se 

tornaram uma importante descoberta. 

Enfim, percebe-se que o uso de IA por meio de chatbots gera valor para as organizações. 

 

6.1 Contribuições 

 

Como contribuição acadêmica, este estudo trouxe a comunidade uma visão estruturada 

sobre a percepção dos benefícios por meio do uso de chatbots com IA no atendimento ao cliente, 

sendo que até o momento nenhum estudo sobre o tema foi identificado dentro deste contexto 

apresentado, uma vez que a literatura acadêmica se volta mais para o uso de IA e seus modelos. 

Também se identificou contribuição relevante quanto a fundamentação teórica levantada, 

abordando questões sobre o uso de inteligência artificial nas organizações e sua relação com os 

processos de atendimento ao cliente. 

Como contribuição prática, os resultados apresentados pelo estudo podem ser utilizados 

como balizadores para a adoção do uso de inteligência artificial voltado ao atendimento ao 
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cliente pelas organizações, permitindo uma visão comparativa sobre os benefícios desejados e 

possivelmente alcançáveis da adoção dessa tecnologia. Permite aos executivos das 

organizações uma visão ampla sobre grandes projetos de uso de chatbots, seus benefícios e os 

impactos percebidos nas empresas. 

 

6.2 Limitações 

 

Uma das limitações identificadas nesta pesquisa refere-se à quantidade de empresas 

pesquisadas, ou seja, 3 empresas. O fato de haver solicitação de confidencialidade para a coleta 

de informações do estudo também pode ser considerado uma limitação pois diminui o acesso 

ou abrangência de coleta de informações que poderiam trazer outras percepções ao estudo. 

Também é identificado uma limitação inerente a perspectiva exploratória e 

interpretativista utilizada pelo estudo, onde deve ser considerado o viés do pesquisador quanto 

a interpretação dos fragmentos de texto bem como do processo de categorização. 

 

6.3 Estudos Futuros 

 

Para estudos futuros, sugere-se ampliar a quantidade de empresas com maturidade e 

tempo de uso de IA no atendimento ao cliente afim de identificar outras percepções quanto aos 

benefícios e impacto no desempenho empresarial, inclusive projetos internacionais. 

Um estudo quantitativo dos benefícios e impactos mensuráveis pode corroborar com 

novas descobertas relacionadas ao uso de IA no atendimento ao cliente. 

Por último, sugerir estudos dos benefícios de uso de IA em outros contextos além do 

Atendimento ao Cliente, de forma a identificar se os benefícios e impactos dentro da 

organização são equivalentes aos descritos neste estudo. 
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