
Assistentes Virtuais 

Otimizando o Atendimento ao Cliente 
com o uso da tecnologia 
Andréa Castejón – Mary Kay 







Empresa de vendas diretas de cosméticos/ e-commerce 

B2B; 

 

No Brasil desde 1998 e no mundo desde 1963; 

 

3 linhas de produtos: cuidados com a pele, maquiagem e 

fragrâncias; 

 

Nossa negócio é feito 100% através de nossa força de 

vendas, conhecidas como nossas Consultoras de Beleza 

Independentes; 

 

Diferenciais: Produtos de alta qualidade e a Carreira 

Independente Mary Kay; 

 

Uma empresa de Valores muito presentes! 

 

Nosso ícone: Carro Rosa 

 

 



 
Aumento dos contatos na Central de 

Relacionamento; 

 

Pressão pela melhoria dos níveis de serviço;    

 

Suporte depois do horário e aos finais de 

semana; 

 

Muita dependência na obtenção da informação. 

 



Dar mais autonomia para nossa Força de Vendas, trazendo 

redução de contatos na Central de Relacionamento; 

 

Prover suporte depois do horário e finais de semana; 

 

Melhorar a comunicação e o fluxo de informações; 

 

Dar mobilidade para a Força de Vendas; 

 

Reforçar uma imagem de marca moderna: ágil, fácil, intuitiva e 

amigável. 



Aplicativo para força 

de vendas 

acompanhar seu 

negócio 

 

Mobilidade e self-help 



O App que permite que você acompanhe 

seus pedidos, saiba tudo sobre as 

promoções e lançamentos e gerencie sua 

unidade. 

 

Em qualquer lugar e a qualquer momento! 







Ferramenta 

Conteúdo 

Posicionamento 

Pontos-chave do projeto: 



5 fornecedores 

3 meses de avaliações 

Scorecard 

O que buscamos? 
- Ferramenta baseada em 

linguagem natural 
- Chat humano integrado 
- Parceiro com capacidade de nos 

ensinar/compartilhar 
conhecimento 

- Equipe de suporte 



Kickoff 

09/06 

Planning 

10/06  
a 16/06 

Processes  
detail 

10/06  
a 15/07 

Infra-structure 
planning 

10/06  
a 19/07 

Set up  
QA and Production 

servers 

10/06  
a 18/07 

QA first tests 

20/06  
a 12/07 

Tests –  
production 

13/07  
a 19/07 

Integrations 

13/06  
a 19/07 

Content  
Prep 

10/06  
a 25/08 

Knowledge  
Base creation 

20/06  
a 25/08 

Adjusts 

01/08  
a 12/08 

Training 

15/08  

Final tests  
and Approvals 

16/08  
a 25/08 

Go Live 

30/08 

3 Meses 



FAQ de 700 
perguntas 

pronto 
publicado na 

web 

Segregamos as 
questões por 

categoria 

Criamos as 
novas 

perguntas 
baseadas na 
maneira de 

perguntar da 
consultora 

Criação de 
contexto para 
cada pergunta 

e resposta 

Uso intensivo 
da ferramenta 
internamente 
para criação 
das conexões 

para aumentar 
a probabilidade 
das respostas 

Criação de mais  
maneiras de 
perguntar a 

mesma coisa 

Melhoria 
contínua das 
perguntas e 
acerto nas 
respostas 

Pergunta e  
Resposta 

Criar  
contexto 

Estabelecer  
Conexões 

403 

988 
1238 1279 1373 1449 1466 1545 

1801 
2051 

2559 2562 
2698 2713 2785 2789 

2938 2936 2927 2935 
3194 

351 351 351 361 361 382 382 382 385 385 385 388 388 392 392 393 393 403 403 405 405 

V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21

Perguntas Respostas



Persona: 

• Fashionista, ama beleza e moda 

• Blogueira, moderna e ligada nas tendências 

• Confiante 

• Jovem 

Perfil: solteira, sem filhos, de virgem, não conta 

a idade pra ninguém, mora no Em Sintonia e 

sua cor favorita é rosa  







Pedido 

Produtos 

Cartão de Crédito 

Consultora 

Pagamento 



65% 

35% 

 O número total de atendimentos mais que 
duplicou; 
 

 O número de contatos na central de 
Relacionamento teve redução de 30% 
 

 Mais de 100K contatos evitados até o 
momento 

 
 



Retenção Geral – 93,6%  

Contatos fora do horário – 59%  

Total de perguntas respondidas/mês – 220K  

Satisfação – 70%   

Acessos por mês – 90K 

Acerto semântico – 83,1% 



 

Novas aplicações para a Assistente 

Virtual 

 

Informações Transacionais 

(integrações com sistemas internos) 

 





 
 
 

“Eu realmente acredito que servir nossos clientes é um 

dos grandes fatores que nos diferencia de qualquer outra 

empresa. Nós nos dedicamos a servir nossos clientes da 
da melhor forma possível” 

 
Mary Kay Ash 

 
 
 

Andréa Castejón 
andrea.castejon@mkcorp.com 

11-98689-4656 
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