
O processo de onboarding tradicional é
demorado, desgastante, repleto de tarefas manuais e 
repetitivas e propenso ao erro humano.

A ascensão do onboarding digital
ASSISTENTES VIRTUAIS BASEADOS EM IA

O comportamento dos clientes está 
a evoluir, e os clientes orientados 
para o digital querem interações 
mais simples e rápidas. 

A ascensão do onboarding digital

altos níveis de aceitação em todos os canais

Conformidade legal/regulamentar (KYC, Lei 
Alemã sobre o Branqueamento de Capitais, 

Reduzir ao mínimo as perguntas obrigatórias

Elaborar e implementar o processo de

Interação com os clientes

Mostrar o progresso do cliente ao longo 

Pedir repetidamente a mesma informação

O onboarding do cliente é o momento de 
verdade, a primeira oportunidade que a sua 
empresa terá de demonstrar as suas 

o tom da relação.

demonstrar uma abordagem focada no 

Embora muitas indústrias estejam 
altamente regulamentadas, com pistas de 

As empresas têm de tirar proveito da nova 

conversacionais inteligentes, assinaturas 
eletrónicas, e interações omnicanal com o 
cliente estão a ganhar força.

Uma solução de onboarding digital bem 
concebida tem o poder de libertar os 
clientes da tarefa estressante de reinserir 
informação repetidamente. Do mesmo 

dados manualmente em sistema 
informáticos distribuídos, perdendo tempo 
precioso com tarefas repetitivas e 
processos em papel tediosos, e 
proporcionam à organização uma 

e custos operacionais reduzidos

Está na altura de elevar a fasquia no que 

primeiro contacto com o mesmo:  O 
Processo de Onboarding. 

A ascensão do onboarding digital

WHITEPAPER

CATIVAR OS CLIENTES COM INTERAÇÕES PERSONALIZADAS

Onboarding Conversacional 

no novo Normal

Processos manuais intensivos, marcações e 
deslocações às agências do banco para 
completar o processo de onboarding, 
analistas de risco obrigados a consultar 
múltiplos sistemas; tudo isso implica atrasos 
e um transtorno importantes, que impactam 
significativamente as taxas de conversão e 
os custos de aquisição.

Segundo um estudo recente realizado por 
McKinsey em 2020 com uma amostra de 
mais de 20 000 consumidores europeus, a 
adoção dos processos digitais passou, na 
Europa, de 81% para 95% devido à
COVID-19. Este aumento ainda não está 
refletido no processo de onboarding digital.

A PwC realizou um estudo no qual “76% dos 
entrevistados disseram que todo o processo 
de onboarding poderia ser concluído
online”. Por sua vez, a Deloitte enfatizou no 
seu relatório “Bank Maturity 2020” que “34% 
dos bancos implementaram processos 
totalmente digitais”.

Ainda assim, os consumidores não têm 
interesse na intrínseca complexidade da 
solução de TI, e apenas a avaliam com base 
na experiência do cliente real que as

instituições financeiras disponibilizam nos 
seus dispositivos móveis.

Por exemplo, embora certos bancos 
ofereçam a possibilidade de iniciar o pedido 
online, o utilizador será na mesma obrigado 
a passar por diversas etapas de processos 
distintos para abrir uma simples conta 
bancária e acaba sempre por falar com um 
funcionário.

Segundo o estudo “Next-Generation Client 
Onboarding” realizado pela PwC, 70% dos 
entrevistados consideram que proporcionar 
uma experiência do cliente positiva é o 
maior desafio do processo de onboarding.

Além disso, as instituições financeiras estão 
a acelerar o seu compromisso de adotar 
tecnologias digitais devido à pandemia 
global de COVID-19, na perspetiva de 
satisfazer as exigências dos seus clientes que 
trabalham remotamente e necessitam de 
uma experiência do cliente digital constante.



Porquê migrar para o Onboarding 
Digital Conversacional?

OFERECER UMA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE EXCECIONAL

Embora a pandemia de COVID-19 tenha sido um golpe 

qualquer organização sustentável orientada para o cliente 
permanece focada na oferta de uma experiência do cliente 
excecional.

Tendo em conta as mudanças dramáticas 
que ocorreram no processo de compra do 
cliente, e o facto da geração Y entender o 
quão facilmente a lealdade a uma marca 
pode vacilar, uma medida visando a adoção 

rápida, contínua, e 100% online, é inevitável. 
O onboarding digital pode proporcionar ao 

disponibilidade total. Segundo um estudo 
recente realizado por Fenegro, “84% [das 

de onboarding impacta fortemente o valor 
vitalício de um cliente.”

Na realidade atual, um processo de 
onboarding digital não estressante pode 
tirar proveito do uso de ferramentas de IA, 
como o aconselhamento do cliente na hora 
e na sua língua nativa, minimizando assim o 
número de chamadas, de emails e de 
reuniões presenciais para abrir uma nova 

atritos com o cliente. 

Ademais, a automatização conversacional 
para os processos de onboarding pode 
implicar uma redução de custos 
operacionais importante e criar novos 

55% dos clientes 
potenciais podem ser 
perdidos devido a longos 
processos de onboarding e  
mais de 70% desistem 
durante os 20 primeiros 
minutos. 

inteligentes estão constantemente a 
aumentar, uma vez que se tornou evidente, 
especialmente neste ambiente altamente 
competitivo, que a automatização 

 conversacional pode representar uma 
enorme poupança de tempo e dinheiro, e 

aumentando a produtividade da empresa.

Porquê migrar para o Onboarding Digital Conversacional?

• Onboarding do cliente em menos de 10 
minutos, com diálogos preestabelecidos, 
conjuntos de perguntas e respostas, 
recolha de dados intuitiva e sem atritos.

• Tirar proveito de IA potente para 
melhorar o desempenho dos 
trabalhadores e deliciar os clientes desde 
o início com recomendações de produto 
automatizadas e uma resolução de 
serviço mais rápida. Redução de custos 
importante e aumento de produtividade 
tirando proveito da automatização dos 

incluindo a criação e o encaminhamento 
de tarefas para utilizadores tanto 

• Automatizar e acelerar tarefas 
repetitivas tais como a inserção e 

operacional tirando proveito da 
integração nativa com tecnologia de RPA 

da UiPath.

• Uma  
transversal a toda a empresa para 
otimizar a qualidade dos serviços e

 acelerar o processo de tomada de 
decisão que reduzirá o custo de serviço e 

• KYC (Conhecer o seu Cliente) seguro e 

conformidade automatizada

• Reagir na hora e adaptar-se a 
necessidades de negócio em constante 
evolução

• Reduzir o uso de papel e a perda de 
documentos, mantendo ao mesmo 
tempo a conformidade e pistas de 
auditoria.

que qualquer instituição focada no digital deve ter em conta:

Os gestores de ativos que 
transformaram 
digitalmente a sua 
experiência do cliente  
reduziram os custos 
em 75% e melhoraram 
o tempo de onboarding 
em 62%
"Collaboration in a Digital Age", Fenegro, 2019

A DRUID oferece aplicações prontas a usar 
conectadas ao Centro de IA da UiPath para 
permitir uma automatização conversacional 
dos principais processos da FIS tais como o 
onboarding digital. Dezenas de 
competências de IA conversacional estão 
prontas a ser produzidas ou podem ser 
personalizadas em função de qualquer 

Dispondo de tecnologia NLP própria que 
inclui 45 línguas, a DRUID é um chatbot 
potente, embora simples, que cria 
plataformas que interagem com os clientes 
e funcionários e que os entendem. 
Começando com a primeira interação do 
cliente com uma marca e continuando com 
a automatização dos principais processos 

permite às organizações atingir uma 

toda a cadeia de valor.

Incluindo nativamente o Product Stack da 
UiPath, a DRUID oferece uma comunicação 
bidirecional entre humanos e máquinas.

Conectores pré-construídos com 
tecnologias de terceiros e sistemas de base 
permitem às empresas otimizar os 
processos de negócio tirando proveito da IA 
conversacional.

Porquê migrar para o Onboarding Digital Conversacional?

CAPTURA DE OPORTUNIDADES 

POTENCIAIS

INFORMAÇÃO SOBRE PRODUTOS

CALCULADORA DE OFERTAS

RETALHO/EMPRESA

ENCAMINHAMENTO PARA CHAT 

ABERTURA DE CONTA

ASSINATURA ELETRÓNICA

CRIAÇÃO DE FICHEIROS

AUMENTO DE 15%- 30% NOS 
CONTRATOS ASSINADOS, O 
ONBOARDING DIGITAL DO 
CLIENTE PERMITINDO O 
SEGUINTE:



A personalização é o elemento-chave. 
Ofereça somente produtos relevantes 
aos seus clientes.

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE PERSONALIZADA

Segundo estudos recentes, 80% dos consumidores têm uma 
maior tendência a fazer uma compra quando as marcas 
oferecem experiências personalizadas.

Tirando proveito do Entendimento de 
Linguagem Natural e da Inteligência 

pode aprender de modo contínuo sobre 
ofertas de produtos e serviços da 
organização. Com cada interação e cada 
dado do cliente suplementar recolhido, a 
plataforma melhora a sua capacidade de 
entender as intenções do utilizador e de 

alcançado com agentes humanos.

para encontrar a informação certa. Tudo 
isto pode cessar ao apresentar todas as 
opções e ofertas relevantes ao cliente em 
tempo real, sem que este tenha 
necessidade de sair da janela de chat. 

Ademais, o chatbot pode incentivar a 
equipa interna a adquirir oportunidades 
potenciais de qualidade e a aumentar as 
conversas online. Atuando como forma 

rapidamente os visitantes valiosos do 
website, a plataforma de IA conversacional 
adequada preparará o terreno para uma 

reação oportuna aos pedidos de 
comunicação recebidos e incentivará a sua 
equipa a estabelecer contacto 
proativamente.

Um assistente de empresa digital moderno 
inclui geralmente funcionalidades prontas a 
usar para uma recolha de dados 
automatizada, intuitiva e sem atritos que 
otimizará o processo de onboarding e 
oferecerá vantagens competitivas 
importantes, reduzindo assim o 
time-to-value em relação à concorrência.

Toda a informação relevante (dados como o 
montante do empréstimo, período, tipo de 

diretamente na janela de chat respondendo 
às perguntas do cliente num estilo 
conversacional natural.

seu centro de custos de excelência 
sob controlo?

OS ROBÔS ESTÃO AQUI PARA AJUDAR

responder a um número crescente de perguntas de clientes 
com um número limitado de conselheiros especializados.

Mais de  6 em 10 clientes 
preferem usar meios 
digitais de auto-serviço 
para responder às suas 
perguntas.

 NO LOCAL
Nenhum fornecedor de IA 

os seus dados.

CLOUD
Opte pela implementação na 
cloud para um time-to-value, 

uma escalabilidade e uma 

HÍBRIDO
Atribua somente os dados 

não sensíveis aos servidores 
na cloud para reduzir os 

custos de processamento.

A automatização traz múltiplas vantagens 
aos centros de excelência financeiros e de 
seguros. Por exemplo, os especialistas ou 
gestores de contas podem focar os seus 
esforços em questões mais complexas, 
enquanto uma plataforma de IA 
conversacional pode assumir a parte de 
interação com os clientes para acelerar o 
tempo de resposta e reduzir a pressão que 
recai sobre os funcionários mais valiosos.

Escolher o assistente de empresa digital 
certo que possa responder a todas as 
exigências ligadas ao negócio, à 
complexidade de segurança, e à 
transparência e previsibilidade de custos 
impostas pelo seu departamento financeiro

Embora colocar os clientes em fila de espera 
e estabelecer a ordem de prioridade 
consoante o seu valor possa resolver o 
problema temporariamente, esta prática 
terá um efeito negativo sobre o valor da 
marca a longo prazo.

Ao optar por usar assistentes de empresa 
digitais, os bancos passarão a ter ao seu 
alcance uma solução inteligente e moderna 
para reduzir custos e redirecionar recursos 
preciosos para as principais atividades da 
empresa.

Permitem inscrever ou interagir com mais 
clientes, proporcionando, ao mesmo tempo, 
aos representantes a possibilidade de gerir 
eficientemente múltiplas interações com 
consistência e precisão quando mandam 
mensagens, sem comprometer a qualidade.

A implementação de uma transformação 
focada na experiência através da IA 
conversacional tem o potencial de mudar o 
modo como interage com os clientes, 
satisfazendo ao mesmo tempo a 
necessidade crucial de reduzir custos.

ou vendor lock-in (aprisionamento 
tecnológico), parece complicado.

O modelo de implementação por si só já 
pode ser demorado e sujeito a uma
complexidade oculta e a custos operacionais, 
mesmo após cuidadosas avaliações durante 
a fase de aquisição.   Uma solução concebida 
de raiz sobre pilares importantes tais como 
garantir a segurança dos dados e oferecer 
múltiplas opções de implementação com o 
mesmo código, sem perder de vista a 
transparência de custos, pode fazer a 
diferença.

A DRUID pode ser implementada tanto nas infraestruturas de cloud mais 
seguras como em serviços e locais específicos ou de forma híbrida, com o 

chatbot a funcionar na cloud, conectado de modo seguro aos sistemas no local.



Quanto custa ao seu negócio 
pesquisar dados de clientes antigos?

ATUALIZAR DADOS ATRAVÉS DE CONVERSAS NATURAIS

Se ainda pede aos seus clientes para atualizarem os seus 
dados preenchendo formulários em papel ou usando 
formulários online complexos, está na altura de elevar a 
fasquia porque é precisamente o que a sua concorrência fará.

64% dos consultores com 
chatbots dizem que estes 
lhes permitem dedicar mais 
tempo à resolução de 
problemas complexos.
Salesforce, 2019

KYC regulamentar diretamente na 
janela de chat

CONHECER O SEU CLIENTE

Os processos de KYC acrescentam frequentemente uma 
camada extra de complexidade que não pode ser evitada 
devido aos ambientes altamente regulamentados como o 
ambiente bancário.

De facto, “85% das instituições relatam ter 
experienciado algum tipo de fraude a uma 
dada altura durante o processo de abertura 
de conta digital” segundo um estudo 
realizado pelo Information Media Group no 
verão de 2020. Embora seja necessário, o 
processo KYC pode ser significativamente 
melhorado durante o contacto com o cliente 
para poder ir além dos sistemas antigos e 
das atividades de conformidade pesadas 
sem sacrificar quaisquer requisitos legais.

Com uma abordagem orientada para o 
cliente, a DRUID disponibiliza uma 
experiência de utilizador melhorada para 
processos de onboarding end-to-end em 
menos de 10 minutos, incluindo a 
digitalização de documentos de 

Os formulários conversacionais vieram para 
mudar a forma como os seus clientes 
atualizam os seus dados. Funcionam como 
chatbots configurados por regras que 
aprendem com as respostas do utilizador de 
modo muito mais interativo que os 
formulários online tradicionais. Um chatbot 
conversacional inteligente pode guiar o 
processo diretamente a partir da janela de 
chat, recolhendo dados e atualizando os 
seus CRMs e ERPs internos.

As instituições financeiras têm de manter os 
seus esforços e ultrapassar as dificuldades e 
os custos elevados associados ao trabalho 
com dados de clientes antigos e permitir aos 
seus funcionários resolver melhor as 
solicitações do cliente, aumentando a 
interação com o cliente, assim como o 
lifetime value (valor de longevidade) do 
mesmo.

Ligar ou enviar emails ao seu cliente para 
atualizar os seus dados exerce mais pressão 
tanto sobre os centros de contacto como 
sobre os colaboradores internos, em termos 
de custos e necessidade de

atingir o objetivo de atualizar os dados, 
devido a reservas dos clientes em relação à 
partilha dos seus dados pessoais. Com os 
formulários conversacionais o contacto com 
o cliente é estabelecido em tempo oportuno, 
oferecendo um toque mais pessoal e uma 
experiência à medida de cada cliente para 
uma interação mais agradável.

identificação em tempo real usando uma 
tecnologia OCR própria baseada em IA com 
uma taxa de precisão de 99,6%.

Ademais, as instituições financeiras a 
caminho da transformação digital têm agora 
ao seu dispor um extenso conjunto de 
ferramentas digitais e APIs poderosas para 
integrar a todas as tecnologias relevantes na 
perspetiva de melhorar significativamente a 
experiência do cliente em torno do KYC.

Tecnologias topo de gama podem ser usadas 
para garantir uma identificação do cliente 
segura e de confiança em qualquer canal de 
tipo chat como WhatsApp, chats online, 
FaceBook, etc.



KYC regulador diretamente na janela de chat

E se os robôs de RPA da UiPath 
pudessem falar?

AUTOMATIZAÇÃO CONVERSACIONAL END-TO-END

O impacto das tecnologias 
de IA nos negócios deverá 
aumentar a rodutividade 
no trabalho até 40%.
Accenture, 2017

www.druidai.com
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O Futuro do Onboarding de Clientes. 
Ao seu alcance a partir de agora.

DRUID Assistente Digital de Empresas
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A DRUID é uma empresa de tecnologia de IA 
conversacional que desenvolve assistentes 
virtuais inteligentes para Empresas.

Através da sua integração nativa com a 
UiPath, a DRUID permite a automatização 
de processos complexos nos quais os 
sistemas informáticos trocam informação 
com utilizadores humanos em linguagem 
natural através de qualquer canal digital.

A UBIQUITY foi o primeiro parceiro ibérico 
da plataforma UiPath e um dos primeiros a 
nível mundial a receber a UiPath Certified 
Professional Services Certification (USN). É, 
ao mesmo tempo, parceiro implementador 
da Plataforma DRUID AI com particular 
destaque para os mercados de língua oficial 
Portuguesa.

Os funcionários podem, a partir de agora, 
pôr de parte a tediosa tarefa de criar e 
preencher manualmente o ficheiro do 
cliente.

A DRUID cria e desenvolve de modo 
contínuo um ficheiro completo de cliente e 
uma pasta de processo (ex: pedido de 
empréstimo) no início de cada conversa.

Com a automatização da interação end-to-end 
com o cliente, tirando proveito da tecnologia 
RPA topo de gama da UiPath, a DRUID trata de 
todas as interações com os agentes humanos 
tais como os Gerentes de Escritório, Analistas 
de Empréstimo e Gestores de Risco para 
maximizar a alocação de recursos em centros 
de excelência e incentiva os especialistas a 
interagir mais com os clientes e a acelerar o 
processo de tomada de decisão.

Usando a integração de uma API extensa a 
aplicações empresariais centrais, a DRUID 
capacita os negócios que tentam deixar o 
papel para trás e automatizar os seus 
processos de back-office, garantindo um 
aumento de produtividade.

Para maximizar o valor empresarial e 
aumentar a eficiência operacional, a DRUID 
liberta todo o poder da automatização ao 
combinar o seu próprio motor com tecnologia 
de RPA da UiPath para se integrar 
harmoniosamente às aplicações empresariais 
centrais como as CRMs, os ERPs e os sistemas 
KYC.

Os utilizadores empresariais podem ativar 
robôs, receber feedback, e solicitar estatísticas 
diretamente através do seu canal digital 
favorito de modo natural e quase humano, 
sem a intervenção de colaboradores de TI 
especializados.

O onboarding do cliente é o momento de 
verdade, a primeira oportunidade que a sua 
empresa terá de demonstrar as suas 
capacidades. E a primeira interação definirá 
o tom da relação.

Apostar na experiência de onboarding é 
uma excelente oportunidade de demonstrar 
uma abordagem focada no cliente e de 
captar um cliente que ficará na organização 
para os próximos anos. Ainda assim, muitas 
instituições financeiras deixam escapar esta 
oportunidade.

Embora muitas indústrias estejam 
altamente regulamentadas, com pistas de 
auditoria e procedimentos complexos, não 
justifica uma má experiência do cliente. As 
empresas têm de tirar proveito da nova 
realidade digital, na

qual experiências conversacionais inteligentes,
assinaturas eletrónicas, e interações 
omnicanal com o cliente estão a ganhar força.

Uma solução de onboarding digital bem 
concebida tem o poder de libertar os clientes 
da tarefa estressante de reinserir informação 
repetidamente. Do mesmo modo, os 
funcionários deixam de inserir dados 
manualmente em sistema informáticos 
distribuídos, perdendo tempo precioso com 
tarefas repetitivas e processos em papel 
tediosos, e proporcionam à organização uma 
vantagem competitiva clara, mais eficiência e 
custos operacionais reduzidos.

Está na altura de elevar a fasquia no que toca 
à experiência do cliente logo desde o primeiro 
contacto com o mesmo:  O Processo de 
Onboarding.

Para além disso, a DRUID trata dos fluxos 
de trabalho longos e transacionais, 
incluindo tarefas/lembretes internos para 
tomadores/revisores de decisão, assim 
como para os utilizadores externos (ex: 
necessidade do cliente carregar um 
documento adicional), para otimizar o 
processo de aprovação.

Adicionar capacidades conversacionais aos robôs de RPA 
pode aumentar ainda mais a eficiência do negócio, 
melhorando os serviços cognitivos e simplificando tarefas.


