
A necessidade de estar sempre disponível para atender aos consumidores com agilidade, eficiência e personalização 
é o maior desafio das companhias nos dias atuais.

Com clientes cada vez mais exigentes, digitais e com altas expectativas por uma experiência positiva no contato 
com qualquer organização, as empresas buscam respostas para questões como “quais são as formas ideais de 
alcançar tal patamar de excelência?” e “como tornar minha empresa capaz de atender os consumidores com 
eficiência e qualidade, sem aumentar o custo operacional, em qualquer lugar e a partir de qualquer canal?”.

A Capgemini, empresa líder em transformação digital, oferece uma solução de automação de atendimento omni 
channel que melhora a experiência dos consumidores de seus clientes e aprimora a eficiência da companhia, 
integrando-a aos processos de negócio, maximizando o autoatendimento e permitindo um modelo de contratação 

como serviço.

A solução

A solução de automação de atendimento ao cliente da Capgemini, Digital Service Center, possibilita a criação de uma 
plataforma de front office multicanal inteligente capaz de automatizar atendimentos, aumentando a produtividade 
dos usuários e agentes via diversos canais: chat, voice, SMS, email e social media.

A flexibilidade da solução permite também a automação dos processos de back office por meio da integração de 
aplicações e suas interfaces programáveis (APIs), até mesmo por operação robotizada.

Agilidade, qualidade e modernização são os pilares desta solução, que proporciona ao contratante ganhos 
expressivos na redução do número de ligações, tempo médio de atendimento e principalmente de custo operacional.

Digital Service Center
Novas formas de criar conexões multicanais 
com os seus consumidores
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Com mais de 180 mil profissionais em mais de 40 países, a Capgemini é um líder global de serviços de consultoria, 
tecnologia e terceirização. Em 2015, o Grupo reportou uma receita global de 11,9 bilhões de euros. Em conjunto 
com seus clientes, a Capgemini cria e entrega soluções de negócios, de tecnologia e digitais que atendem às 
suas necessidades, permitindo que conquistem inovação e competitividade. Como uma empresa essencialmente 
multicultural, a Capgemini desenvolveu seu modo próprio de trabalhar, o Collaborative Business ExperienceTM, com 
base no Rightshore®, seu modelo de entrega mundial. 

Saiba mais sobre nós: 
www.br.capgemini.com
Conecte-se à Capgemini no Brasil pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.

SobRe a Capgemini

Componentes da solução:

Por que essa solução?

Benefícios
Financeiros Negócio

A solução Digital Service Center da Capgemini garante melhoria da eficiência operacional por meio de redução dos 
custos atuais a partir do 2° mês do contrato, agregando inovação na forma de atendimento e proporcionando uma 
experiência positiva aos consumidores.

Conheça novas formas de criar conexões digitais estão com a Capgemini! O time de especialistas da Capgemini 
está à disposição para ajudar você em sua jornada rumo à transformação digital, mantendo a eficiência operacional 
da sua empresa.

Contate-nos!

Satisfação do usuário/consumidor de 90%;
Soluções escaláveis com previsibilidade para variações de volume;
Ampliação do uso da plataforma multicanal para os serviços do 
cliente final (Call Center);
Melhoria da eficiência nos serviços de TI e processos de negócio;
Interação com os consumidores por meio de canais digitais.

   30% do custo de agentes;
   50% do tempo médio de 
atendimento;
   20% de ligações;
Pagamento conforme consumo;
Contratações como serviço, com 
redução de CAPEX. 

Por que Capgemini?
Empresa one stop shop;
Plataforma multicanal própria de fácil customização e uso;
Integração com serviços e processos de negócio;
Automação de processos; 
Maximização do autoatendimento.

Virtual Agent - 
atendimento automatizado 

e omni channel;

Automação do 
processo.

Padronização e 
simplificação de processos 

de atendimento;


