
Digital Customer 
Experience (DCX) 
com Odigo e Pega

A solução CIE (Customer 
Interaction Efficiency) unifica 
suas operações de front-office 
e back-office em uma única 
plataforma para múltiplos 
canais, centrada no cliente, 
que proporciona experiências 
melhores tanto para o cliente 
como para o atendente.

A solução CIE leva 
eficiência operacional ao seu 
departamento de atendimento 
ao cliente e de marketing para 
que você conquiste, atenda e 
retenha clientes em todos os 
canais e dispositivos.

Alinhamento de sua equipe e seus clientes 
para oferecer um atendimento e envolvimento 
imediato e personalizado

Em muitas empresas, os departamentos de atendimento ao cliente e de 
marketing operam em canais separados. Geralmente trabalham de forma 
isolada e usam tecnologias, plataformas e ferramentas diferentes. Isso 
pode significar que suas equipes de atendimento ao cliente, de marketing 
e de vendas vejam o cliente de forma diferente.

Os clientes de hoje esperam se comunicar e interagir com sua marca em 
um nível pessoal e em vários canais por meio de uma única interação. 
Eles podem começar usando um canal e depois continuar usando 
outro.  Quando começam a fazer um pedido ou reclamação pela Internet 
e precisam de mais informações, querem sentir como se tivessem 
continuando a mesma conversa - e não querem começar tudo de novo. A 

Interações Eficientes
com os Clientes 

Capgemini pode alinhar as funções de negócio de sua empresa para que 
suas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente tenham uma 
visão unificada e contextual de seus clientes e de sua organização como 
um todo. Com as ferramentas de automação certas, os profissionais 
de atendimento poderão atender melhor os clientes, oferecendo uma 
experiência personalizada satisfatória em todos os canais.

DCX | the way we do it.



Os canais de comunicação 
de 80% das empresas não 
são integrados... isso faz com 
que os clientes recebam um 
serviço inconsistente, o que 
contribui para o aumento 
dos custos e redução da 
satisfação.”1

75% dos consumidores 
trocam de canal quando o 
atendimento on-line falha. 
A Forrester estima que as 
despesas desnecessárias das 
lojas on-line devido à mudança 
de canal chegam a uma média 
de $ 22 milhões por ano.”2

A solução CIE utiliza 
uma estratégia “wrap 
& renew” para reduzir 
os investimentos 
necessários para essa 
transformação digital

A solução CIE da Capgemini está no centro de todas as suas interações 
com os clientes. Ela os conecta sem dificuldade com os seus processos 
de front e back-office, fornecendo uma experiência personalizada 
em todos os canais. Porém, a plataforma também precisa utilizar as 
informações e processos de sua estrutura atual de TI .

A CIE é uma solução completa que possibilita um atendimento 
personalizado ao cliente em toda a sua jornada. A Capgemini une as 
empresas líderes do setor, Odigo e Pega, para oferecer uma solução 
multicanal completa, que unifica todos os seus canais e fornece aos 
clientes uma experiência perfeita, do front ao back-office.

O pacote completo – soluções Pega com Odigo
A Capgemini integra a Digital Enterprise Platform da Pega para criar 
uma parceria sólida entre o negócio e a TI. Essa plataforma oferece 
informações contextuais, com a visualização holística dos dados, 
processos e intenção de compra dos clientes. Nossa implementação da 
Digital Enterprise Platform da Pega traz os seus sistemas legados para o 
mundo digital com a ajuda da tecnologia Odigo integrada. A plataforma 
funciona dentro e entre os sistemas existentes para modernizar o seu 
ambiente de TI e conectar seus sistemas legados com funções sociais, 
móveis, de análise de dados e nuvem (SMAC) – tudo isso ao mesmo 
tempo em que aumenta o valor  dos investimentos já feitos em tecnologia.

1 “The Forrester Wave TM: Customer Service Solutions For Enterprise Organizations, Q2 
2014,’ Forrester Research Inc., 13 de fevereiro de 2014

2 “The Forrester Wave TM: Customer Service Solutions For Enterprise Organizations, Q2 
2014,’ Forrester Research Inc., 13 de fevereiro de 2014
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CIE: Um centro voltado ao  cliente, para 
uso em vários canais, com base em seus 
aplicativos atuais.

Uma experiência unificada do cliente com 
sua marca

Monitorar todos os 
passos para atenuar 
os riscos, detectar 
fraudes e o aumentar a 
conformidade.

Usar a nuvem e 
soluções setoriais para 
acelerar os resultados. Analisar seus clientes 

e prever o que eles 
desejam exatamente.

Ajustar os processos 
de forma dinâmica para 
melhorar a experiência 
continuamente.

Integrar o front e 
o back-office para 
automatizar totalmente o 
processo de solicitações.

Realizar promoções 
no momento certo, 
com mensagens e 
marketing proativos.

Orientar os seus 
atendentes com o 
conhecimento e as 
ferramentas certas

Envolver os clientes 
em todos os canais.

Gerenciar casos 
complexos do 
começo ao fim.

Reagir de forma 
dinâmica a qualquer 
situação para personalizar 
as experiências dos 
clientes.



79% das empresas não 
ensinam a seus funcionários 
como oferecer a experiência 
certa, deixando-os sem saber 
o que fazer...”3

Com a plataforma CIE da 
Capgemini, seus atendentes 
têm as ferramentas de que 
precisam para resolver 
problemas na primeira ligação.

“
Uma experiência mais simples para o atendente: direcionamento 
inteligente da interação e casos de clientes.
Imagine se você pudesse simplificar as tarefas de seus atendentes e 
orientá-los de forma clara e concisa, para que eles pudessem entender 
todas as informações existentes sobre os clientes? E se eles soubessem 
exatamente o que dizer e o que fazer a cada passo da jornada do cliente?

Com a CIE da Capgemini, as empresas podem qualificar os contatos, 
atribuí-los aos profissionais certos e fornecer as informações de 
suporte necessárias do cliente. Com as ferramentas de configuração, 
monitoramento e otimização da solução, você pode medir eficazmente as 
jornadas nos vários canais e propiciar experiências intuitivas e superiores 
aos clientes.

Com a CIE da Capgemini, a experiência dos atendentes é tão importante 
quanto a de seus clientes. Com ela, seus atendentes conseguem obter 
uma visão de 360° dos clientes, disponibilizando automaticamente todas as 
informações relevantes em uma única tela. Um desktop unificado é um bom 
começo. Porém, para realmente simplificar a experiência de seus atendentes, 
você precisa orientá-los e gerenciar o conhecimento de forma inteligente.

Com base nos objetivos da sua empresa, a solução CIE recomenda 
ao atendente a ação seguinte para que ele a execute em tempo real, 
garantindo que ele dê sempre a resposta certa na primeira tentativa. Isso 
é possível graças à capacidade do sistema de identificar facilmente os 
objetivos da empresa e do cliente e sugerir a ação mais apropriada, por 
meio de normas de negócio predefinidas e da análise de dados.

A plataforma CIE da Capgemini embute a tomada de decisão em tempo real 
nos processos internos e externos, para equilibrar as necessidades do cliente 
e os objetivos da empresa de forma eficaz. Buscando entender o cliente e 
sua situação e os objetivos do negócio de forma contínua, a CIE recomenda 
dinamicamente a melhor ação ou oferta a realizar em seguida.

O primeiro passo da abordagem da “melhor ação” é otimizar as estratégias 
voltadas ao cliente.

Com a solução CIE, os profissionais de marketing podem facilmente 
criar ofertas e processos em vários canais dentro de um ambiente de 
marketing unificado.

Em seguida, podem aplicar modelos preditivos e adaptáveis para 
conferir inteligência e relevância às ofertas e determinar quais clientes 
estão mais interessados.

Eles também podem combinar as preferências e ofertas dos clientes 
em uma estratégia visual, que aplica a melhor oferta, no momento 
certo e no canal certo.

Uma experiência unificada do cliente com 
sua marca

Campanhas de marketing internas e 
externas, unificadas, com funcionalidade 
intuitiva de identificação da melhor ação a 
realizar em seguida.

3 “Communication, Training, And Routines: How Companies Socialize Customer Centricity,” 
Forrester Research Inc., 20 de fevereiro de 2014
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Atualmente, mais de 100.000 
atendentes das 200 maiores 
organizações estão usando 
soluções da Odigo.

Com a integração da Odigo e da Pega, a CIE da Capgemini oferece os 
seguintes benefícios:

Aumento da eficiência operacional em toda a cadeia de atendimento. 
Oriente seus atendentes por meio de interações complexas e forneça 
visibilidade em tempo real e controle de todo o processo

Qualificação para vários canais e direcionamento de interações. 
Direcione as interações do seu cliente para o profissional certo – não 
importa o canal usado.

Análise de todas as suas interações. Acompanhe todas as 
atividades em tempo real e meça sua eficácia com dados estatísticos 
personalizados.

Previsão do comportamento do cliente para melhorar as vendas e 
o atendimento. Personalize as interações para oferecer os produtos e 
serviços certos a cada cliente e dê a resposta certa, na hora certa.

Atendimento contínuo em vários canais. Melhore a experiência 
do cliente permitindo que as interações iniciadas em um canal sejam 
finalizadas em outro, sem interrupções.

Redução dos custos operacionais. Automatize as tarefas rotineiras 
para aumentar a confiabilidade e previsibilidade, minimizando a 
necessidade de intervenção humana.

Odigo e Pega: uma experiência melhor para 
o cliente, do front ao back-office.

A alta qualidade do 
atendimento ao cliente e 
outros benefícios que a Odigo 
oferece, especialmente a 
satisfação do cliente e o 
desempenho técnico, levou-
nos a utilizá-la em todas as 
linhas de serviço.”

Para mais detalhes, entre em 
contato com:

Diretor de atendimento ao cliente – 
empresa líder em distribuição de energia

Fernand Khousakoun
Diretor de desenvolvimento de negócios de BPM
fernand.khousakoun@capgemini.com

Sebastien Pacheff
Gerente de produtos da Prosodie
Soluções de front-office
spacheff@prosodie.com

*Rightshore® é uma marca registrada da Capgemini
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“

- Envolvimento do cliente
- Gestão de canais múltiplos
- Análise do atendimento ao cliente
- Monitoramento em tempo real

- Atendimento ao cliente
- Marketing
- Vendas
- Agilidade do negócio
- Build for Change (sem código)

+ =
Expertise em
Front-office

Solução para
Melhorias de Negócios

Experiência Positiva
com o Cliente

Odigo Pega CIE

Com mais de 180 mil profissionais em mais de 40 países, a Capgemini é um dos principais provedores 
globais 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.capgemini.com/dcx
Conecte-se à Capgemini no Brasil pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.

SObRE A CAPGEMINI

www.capgemini.com/dcx


