Artificial Intelligence
Virtual Assistants
Aprimorando, acelerando e
automatizando decisões e processos

A inteligência artiﬁcial amplia o espectro da computação cognitiva e das capacidades humanas e só pode
ser aplicada quando a tecnologia é emparelhada com a capacidade de desenvolver e treinar os algoritmos
para resolver problemas especíﬁcos. Neste contexto, a KPMG ajuda na deﬁnição e na implementação
de suas estratégias de automação inteligente, crescimento e engajamento de clientes, além de análises
automatizadas de risco e de compliance.
A abordagem de Artificial Intelligence Virtual Assistants da KPMG é baseada no conhecimento da
indústria, na ﬂexibilidade da plataforma tecnológica e na incorporação de pilares de experiência de cliente.
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Iden�ﬁcação dos processos,
canais, produtos, números.
Levantamento das
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da base de conhecimento.
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Plataforma
Seleção da arquitetura
de soluções, discussão
de requisitos gerais e
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funcional e construção
da plataforma.
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Round 1

Operação assis�da

Round 2

Inclusão das informações e
estruturação da estratégia
conversacional.Início do processo de
treinamento do Bot (round 1) e �me
de curadoria, a�vidades de tuning
(round 2).

Publicação

Apoio nas a�vidades iniciais de
curadoria, operação assis�da,
aplicações de ajustes e melhorias

Fácil e seguro de usar

Interface amigável

Resolução e integridade

» Multicanais (Messenger, Skype,
Telegram, Teams, Webchat, etc.)

» Entende o cliente da forma como ele fala.

» Resolução de problemas

» Multiplataformas e mobile (Android, IOS)

» Conhece a história do cliente e como ele
se relaciona com os produtos

» Endereça para suporte humano quando
necessário

» Segurança e privacidade de acordo com
as melhorias implantadas por cada canal.

» Ajuda o cliente a resolver problemas de
uma forma simples

» Padronizado e Confiável

Disponível 24 horas por dia

Personalização

» Rápido e direto ao ponto
Suportado e orientado por humanos

Resultados
A KPMG disponibiliza a solução de ponta à ponta, propõe a arquitetura tecnológica e
a estrutura da conversação com aplicação de especialistas em cada negócio. Utiliza
métodos de desenvolvimento e entrega ágil com percepção de valor em curto
prazo. São benefícios diretos desse processo:

Melhoria no NPS relacionado ao
canal, produto ou segmento de
clientes relacionado ao caso aplicado.

Redução de custos associados à
operação de atendimento do Canal,
produto ou segmento de clientes
relacionados ao caso aplicado.
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