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CEC - Conceito
Abordagem para Customer Engagement Center (CEC) visa levar conteúdo relevante
e inteligência para a execução em todos os pontos de contato com o cliente

o

o

o

Visão 360º do cliente
proporcionando um
atendimento baseado no ciclo
de relacionamento
Atendimento omnichannel e
crosschannel, onde o cliente
tem experiências similares e
resolução de suas
necessidades
Foco na experiência e jornada
do cliente e não no produto ou
serviço

o

Experiência única
independente do canal

o

Personalização de ações e
ofertas 1:1

o

Clientes mais satisfeitos em
função das interações, ações e
ofertas contextualizadas

o

Clientes mais fiéis em função
da qualidade do atendimento e
inteligência na resolução de
problemas
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CEC- Conceito

+

+

Plataforma
Engagement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento
Força de Venda
Marketing
Gestão Territorial
Catálogo
Simulação
Gestão de Conhecimento
Omni-Channel
Visão 360
Novos Canais
Canais Críticos
Inteligência Artificial
Machine Learn
Conversação (Speech to Text)
Analytics

=
Automação
RPA/RDA

Puramente

Cognitive System
•
•
•
•
•
•
•

Inteligência Artificial
Machine Learn
Conversação (Speech to Text)
Linguagem natural
Analytics
Reconhecimento Visual
Data Insights

•
•
•
•
•
•
•

Automação sistêmica
Input e Captura de dados em Tela
Integração sistemas
Robotização de sistemas e processos
Remoto/local;
Robôs com exposição de API
Mapeamento de Eventos do Sistema
Operacional.
Apoio na segurança e operação sistêmicas;

Customer Engagement
Center
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento
Força de Venda
Marketing
Gestão Territorial
Catálogo
Simulação
Gestão de Conhecimento
Omni-Channel
Visão 360
Novos Canais
Canais Críticos
Inteligência Artificial
Machine Learn
Conversação (Speech to Text)
Analytics
Integração sistêmicas API/RPA/RDA
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CEC – Macro Arquitetura
Multichannel | Cross Channel | Omnichannel

Arquitetura – Canais
VOZ

TEXTO

Integrar todos os canais de venda e
atendimento ao CEC.

CANAIS SOCIAIS

PRESENCIAIS

CANAIS DIGITAIS

CANAIS CRÍTICOS

Journey Experience Platform (CEC / IPCC / Digital)

Customer Engagement Center (CEC)

Arquitetura - Customer Engagement

Plataforma única de atendimento e
venda residencial.
Arquitetura - Segurança

Oracle (OUD)
Oracle IDM
Oracle OAM
AD
Oracle IAG
Firewall

Segurança

Integrar o Salesforce as plataformas e
politicas de Segurança
Middleware e Gateway de Integração

Arquitetura – Integração e RPA
Integrar o Salesforce via API
Management e RPA

Active Directory (AD)

API Gateway
API Management
ESB

Firewall

Robotic Process Automation

Enterprise Service Bus (ESB)

Process Automation (RPA)

Data Lake | Data Analytics

Arquitetura - Data Lake

Gerar visão 360 do cliente residencial
Change Data Capture

Arquitetura - Sistemas Legados
Sincronizar as bases legadas via CDC
para o Data Lake

Data Ingestion

Data Processing

Data Management

Data Hub Layer

Data Access Layer

Sistemas Legados | Plataformas BSS & OSS

NET TV | Claro TV

Claro Móvel

Amdocs UNO

URA | Canais

Data Warehouse

Ofertas Marketing

Comunicação

Suporte Técnico

Redes Móvel e Fixa
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CEC - Objetivos e Estruturação
OBJETIVO

BENEFÍCIOS

Implementar o conceito do CEC através de
uma ferramenta de mercado, com o objetivo
de facilitar a operação da força de vendas e
atendimento, unificando processos e a visão
do cliente

•
•
•
•

Melhorar a experiência do cliente
Agilizar e otimizar o atendimento e a força de vendas
Criação de novas oportunidades de negócio através do relacionamento com cliente
Otimizações de custos – melhoria em processos

Squads
Visão 360º

Comercial

Canais
Críticos

SSO/CTI

PME

KB

Mudança
Endereço

NBA/NBO
(Melhor oferta)

CEC - Objetivos e Estruturação – Uso RPA
OBJETIVO

BENEFÍCIOS

Implementar o conceito do CEC através de
uma ferramenta de mercado, com o objetivo
de facilitar a operação da força de vendas e
atendimento, unificando processos e a visão
do cliente

•
•
•
•

Melhorar a experiência do cliente
Agilizar e otimizar o atendimento e a força de vendas
Criação de novas oportunidades de negócio através do relacionamento com cliente
Otimizações de custos – melhoria em processos

Squads
Visão 360º

Comercial

Canais
Críticos

SSO/CTI

PME

KB

Mudança
Endereço

NBA/NBO
(Melhor oferta)

CEC - Objetivos e Estruturação – Uso RPA
OBJETIVO

BENEFÍCIOS

Implementar o conceito do CEC através de
uma ferramenta de mercado, com o objetivo
de facilitar a operação da força de vendas e
atendimento, unificando processos e a visão
do cliente

•
•
•
•

Melhorar a experiência do cliente
Agilizar e otimizar o atendimento e a força de vendas
Criação de novas oportunidades de negócio através do relacionamento com cliente
Otimizações de custos – melhoria em processos

Squads
Visão 360º

Comercial

Canais
Críticos

SSO/CTI

PME

KB

Mudança
Endereço

NBA/NBO
(Melhor oferta)

CEC – Canais Críticos – Processo inicial

•
•
Distribuição
e Workflow

•
•

Input manual de atendimentos
Processo e sistema diferente para cada produto
(NET/CLARO/EMBRATEL/CLARO TV)
Atualização manual ao Site Externo após
tratamento do caso
Controle de atendimentos e produtividade
descentralizado
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CEC – Canais Críticos – Processo Revisado

•
•
•
•

Input automático de atendimentos
Processo e sistema único para atendimento de
casos críticos
(NET/CLARO/EMBRATEL/CLARO TV)
Atualização automática ao Site Externo após
tratamento do caso
Controle de atendimentos e produtividade
centralizado
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CEC – Canais Críticos – Benefícios

• ~120 mil chamados/mês (atualmente 5 mil/mês – em rollout).
• Redução de 80% do trabalho manual do operador (área de input).

• Transição de recursos para outras funções (controle, indicadores, resolução de
problemas, etc).

• Redução TMA para conclusão do case.
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CEC – Canais Críticos – Pontos de Atenção para RPA

•
•

Legados com tecnologias antigas (ex: Java 1.5) – WDG conseguiu atuar rapidamente no core
do produto para adaptação à essas tecnologias.
Aproximação com as áreas de segurança e negócios para definição de usuários sistêmicos
para os robôs e perfis de acesso.

•

Governança para conciliação do desenvolvimento dos robôs com as releases dos legados.

•

Time especialista da WDG atuando nas Squads, junto com os parceiros.

•

Especialistas do legado devem participar ativamente do projeto.

•
•

Buscar otimização na disponibilização da quantidade de VMs (uso de Broker com Terminal
Service para execução de mais de uma transação na mesma máquina).
Planejar com detalhes os processos de falhas e de tratamento de falhas.
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