
sobre
Sobre

Priscilla 
Jacovani

Especialista em Marketing e Tecnologia da Informação pela 
Fundação Getúlio Vargas, Priscilla Jacovani começou a 
empreender há cerca de dez anos, quando decidiu abrir mão de 
uma bem-sucedida trajetória no mercado corporativo, com 
passagens por empresas como Tivit e Serasa Experian, para 
repensar a carreira em um período sabático.


Após a decisão de mudar de área, começou a trabalhar com 
projetos independentes e aos poucos estruturava seu próprio 
negócio voltado para Marketing Digital Estratégico, 
Desenvolvimento de Aplicações Web e Chatbots, entre outras 
soluções que hoje integram o estúdio e produtora digital 
follow55.

http://linkedin.com/priscillajacovani


1. O que é chatbot? 
2. Quais são os tipos de chatbots? 
3. Como usá-los para otimizar o atendimento ao cliente. 
4. A importância de criar chatbots bons de papo.
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O que é chatbot?



chatbots
O que é chatbot?

Chatbot é um programa que simula a 
interação de uma conversa entre duas 
pessoas ao usar fluxos de comunicação 
pré-estruturados para responder o usuário 
de forma eficiente e personalizada.

CHAT = CONVERSA 
BOT = ROBÔ
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Chatbot precisa 
resolver um 
problema.
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O que vale é criar 
novas experiências 
digitais aos usuários.
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Quais são os tipos 
de chatbots?
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Tipos de chatbots

1. Baseado em Regras

2. Aqueles que utilizam recursos, 
técnicas e algoritmos de Inteligência 
Artificial.



chatbots
Vantagens

• Escala e redução de custos. 
• Disponibilidade 24h por dia, 7 dias por 

semana. 
• Automatização de processos. 
• Padronização. 
• Proximidade entre marca e usuário.
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Onde é usado

• E-commerce 
• Conteúdo 
• Delivery 
• FAQ 
• Eventos 
• Ações de marketing 
• Captação de leads 
• Gestão de cobrança
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Questionamentos

• Qual esforço necessário? 
• Vai valer a pena? 
• Qual o valor? 
• Faz sentido para todos os segmentos? 
• Como criar uma linguagem exclusiva? 
• Existe um padrão a seguir? 

… 
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Cenários • Chatbot 

com interações controladas 

• Prazo: 
1 a 3 meses* 

• Complexidade: 
Baixa 

• Equipe 
UX, Copywriter, Web Engineer. 

• Custo 
Baixo já que não possui tantas regras e variáveis.  

• Prós 
Tempo de implementação, simples e acessível. 

• Contras 
Mapeamento prévio de todos os casos, a 
jornada do usuário limitada.

(*) Dependendo dos casos de usos, mapeamento e complexidade dos 
contextos dos fluxos e dos canais de implementação.

1
Usuários com baixa maturidade digital, já que 
não é necessário interação avançada e o fluxo 
é definido pela ferramenta.
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• Chatbot 

com NLP e Machine learning. 

• Prazo: 
3 a 6 meses* 

• Complexidade: 
Média (Pré-requisito: Uso de um framework de NLP). 

• Equipe 
UX, Copywriter, Web Engineer. 

• Prós 
Aprendizado a partir de Machine Learning, conversa 
mais fluída, interação mais próxima e pessoal. 

• Contras 
Dependência de um framework, tempo de testes, 
complexidade de língua portuguesa.

(*) Dependendo dos casos de usos, mapeamento e complexidade dos 
contextos dos fluxos e dos canais de implementação, dos testes e 
aprimoramentos.

2
Cenários

Usuários acostumados com tecnologia e que 
estejam dispostos a confiar no bot.



chatbots
• Chatbot 

com conexão de toda jornada do usuário 

• Prazo: 
5 a 8 meses* 

• Complexidade: 
Alta (Pré-requisito: Arquitetura prévia. Ex. CRM int.). 

• Equipe 
UX, Copywriter, Web Engineer, Arquiteto 

• Prós 
Personalização da jornada, integração com outros 
touchpoints da marca. 

• Contras 
Tempo de implementação, investimento em 
arquitetura e manutenção, tempo de teste e 
aprimoramento.

(*) Dependendo dos casos de usos, mapeamento e complexidade dos 
contextos dos fluxos e dos canais de implementação, dos testes e 
aprimoramentos.

3
Cenários

Ao passo que no cenário 1, as principais questões dos usuários são 
coletadas e dispostas em uma interface interativa e no cenário 2, as 
principais jornadas e fluxos são mapeados e reprogramados em slots de 
contextos com perguntas e respostas, no cenário 3 tal mapeamento deixa 
de ser o foco, visto que o chatbot estará diretamente conectado com todas 
as possibilidades na jornada do usuário e as possíveis soluções/decisões.



3Como usá-los 
para otimizar o 
atendimento ao 
cliente.
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O que é necessário definir

Casos de Uso. 

Tom e Voz. 

Regras de negócio. 

Arquitetura / Tecnologia.
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IMPORTANTE! 

As empresas precisam ter uma certa dose de cuidado ao 
investir em um chatbot. 

Em um o lugar onde o consumidor ganha voz, vale sempre 
lembrar que se o cliente não for bem atendido, o 
atendimento automatizado - aquele mesmo que era para 
otimizar todo o processo - vai ter exatamente o efeito 
inverso: uma enxurrada de críticas ao seu robô.



4A importância 
de criar chatbots 
bons de papo.
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Como item indispensável do storytelling é preciso ter um 
bom personagem. 

No caso do storytelling para chatbot isso significa que esse 
personagem deverá falar a mesma língua que a marca - 
pode ser um tom mais formal ou descontraído, 
dependendo do posicionamento da empresa - e até 
mesmo ter um nome ou apelido.
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Esse personagem deverá falar a mesma língua que a 
marca - pode ser um tom mais formal ou descontraído, 
dependendo do posicionamento da empresa - e até 
mesmo ter um nome ou apelido.
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Desde que a tendência chegou ao Facebook, 

sabíamos que o nosso querido Temaki Station 

tinha que entrar na onda com um roteiro bem-

humorado e informativo, que é a cara da 

temakeria. 

INICIE UM BATE-PAPO 

Chatbot transforma atendimento de 
restaurante em SP. 
Propmark 

Conversando com robôs: da URA ao 
Chatbot. 
Adnews 

Chatbot de restaurante japonês 
manda "nudes" de temakis para 
clientes. 
Mobile Time 

Case



chatbots
Os chatbots já são uma realidade. 

A tendência é que sua adoção seja cada vez maior em 
empresas inovadoras e que têm foco nas necessidades dos 
seus clientes para alavancar seus resultados.
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Perguntas?




