
O mundo está mais conectado! 
Estima-se que atualmente existam:

Esses números crescem a cada ano e demonstram a 
importância de um modo de comunicação rápido e 
eficaz entre empresas e clientes.

Tecnologia

A excelência  
no atendimento 
ao cliente nas  
suas mãos!

Quer saber como fazemos? 
Trabalhamos para que as 
instituições financeiras sejam 
as empresas do futuro, 
prontas para usufruir de toda 
a excelência operacional e 
aprimorar processos, reduzir 
custos e explorar as inovações 
do mercado para terem 
vantagens competitivas. 

Com a Atos, você consegue 
vivenciar como a experiência 
digital dos seus clientes pode 
proporcionar um atendimento 
personalizado, assertivo e que 
garanta mais satisfação em 
casos de abertura de sinistro, 
empréstimo pessoal, SAC e 
ouvidoria.

Nossas soluções e  
especialistas podem  
transformar a 
experiência de 
relacionamento 
digital do seu cliente, 
proporcionando mais 
agilidade, eficiência e 
segurança a qualquer 
hora e lugar.

234 milhões de dispositivos 
conectados no Brasil

Fonte: GMSA

+ de 4 bilhões de pessoas conectadas à 
internet sem fio no mundo.



Conheça as 
experiências do 
advogado Ricardo, 
do diretor Marcos, da 
jornalista Márcia e da 
estudante Carolina 
e confira como as 
soluções da Atos 
podem proporcionar  
mais satisfação  
ao seu cliente.

Contato inteligente  
e personalizado 
O atendimento integrado 
é focado em atender as 
necessidades e demandas 
conforme o perfil do seu 
cliente.

Transformação 
operacional e 
automatização de 
processos
Nossos especialistas 
analisam o cenário do 
seu negócio para ofertar 
soluções digitais que 
tragam valor, otimizando e 
automatizando processos, 
reduzindo custos e gerando 
possiblidade de inovação.

Aprimoramos a experiência 
do seu cliente com a sua 
empresa, diminuindo as 
possibilidades de erros e 
garantindo um retorno 
rápido e eficaz.

Oportunidade 
de novos negócios 
Por meio de coleta de dados 
é possível conhecer melhor 
as necessidades do cliente e 
oferecer produtos e soluções 
mais adequadas para cada 
momento. 

Vantagens  
do atendimento 
integrado

Abertura de sinistro

SAC

Empréstimo pessoal

Ouvidoria

A sua jornada digital  
começa agora!

Ricardo 

30 anos 

Advogado em 
uma empresa 
multinacional.

Após concluir o MBA, Ricardo 
quer dar um novo passo em 

sua carreira. Ele deseja ter 
o seu próprio escritório e 

para isso quer saber como o 
banco pode apoiá-lo.

Márcia
34 anos
Jornalista 
Ao checar o saldo 
pelo aplicativo, 
Márcia percebeu 
uma movimentação 
estranha em sua 
conta. Ela não 
reconhece uma 
compra realizada 
e agora precisa de 
orientação para 
entender o que 
aconteceu e como 
deve proceder.

Somos parceiros 
para a sua 

transformação 
digital

Principais tecnologias
O atendimento integrado é possível por meio da integração de 
diferentes tecnologias, como: CRM, Contact Center Ominichannel, 
Chat e Voz, BOT, micro segmentação de clientes, BPM e 
Dashboarding. 

Todo um ambiente em nuvem, com possibilidade de integração 
com Fintechs.

Contact Center
Essencial para as operações de vendas e suportes, está disponível 
sob demanda. Os nossos sistemas roteiam, controlam e ajudam 
a resolver os contatos do cliente com segurança, comodidade e 
integrado aos aplicativos de gestão de relacionamento.

CRM 

O relacionamento com atuais e potenciais clientes devem ser 
gerenciados com eficiência. Na Atos contamos com mais de 15 
anos de experiência com CRM e parcerias estratégicas com a 
Salesforce e Microsoft. 

Customer DNA 

Tenha uma visão 360º dos seus clientes para entender como eles 
preferem ser contatados, quais são os produtos e serviços de seus 
interesses. Além disso, com o Customer DNA você conhece o nível 
de satisfação com a sua instituição, permitindo que atue de modo 
proativo para gerar novas oportunidades de negócios. 

MLA - Machine Learning Accelerator 
Identifica padrões de dados para criar conexões entre eles e 
executar tarefas de forma inteligente. 

O MLA utiliza o histórico de interações e atendimentos passados 
para definir a linguagem adequada que o agente virtual utilizará 
nas interações com clientes diferentes. Além disso, agiliza a adoção 
do ChatBot efetuando seu treinamento inicial diretamente das 
bases de conhecimento da solução CRM homologada. 

Também mantém o atendimento do agente virtual sincronizado 
com os roteiros definidos no CRM, permitindo ajustes ou que 
novos scripts sejam definidos apenas uma vez.

Atos Smart Cloud
A Atos pode ajudar a planejar a sua migração gradativa para 
nuvem, com soluções de orquestração de todos os ambientes 
público e privado, alocando os recursos e aplicações nos diversos 
provedores como Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft 
Azure e a própria Atos Smart Cloud.

A nossa solução provê IaaS com foco em flexibilidade, confiabilidade 
e segurança. Permite a gestão, bilhetagem centralizada e integrada 
por meio de um único ponto em sua rede. 

Application Transformation and 
Management
Como provedor líder em transformação digital, a Atos é capaz 
de desenhar o caminho mais seguro para a migração suave das 
aplicações para a nuvem, criando um roadmap de atualização das 
aplicações e redesenvolvimento para nova arquitetura.

A Atos pode gerenciar todo o ciclo de desenvolvimento e 
manutenção de aplicações, com níveis de serviço e qualidade no 
atendimento, possibilitando de 30% a 70% de redução de custo e 
gerando oportunidades para iniciativas de maior valor agregado 
para a sua instituição. 

Marcos 
45 anos 
Diretor financeiro
No caminho para o trabalho Marcos se envolveu em um 
pequeno acidente de trânsito e agora quer apoio para iniciar 
o processo de abertura de sinistro. Ele também precisa do 
serviço de guincho e resolver toda situação rapidamente.

Carolina

19 anos 

Aluna do 1º ano de Engenharia 
Assim que iniciou o curso que tanto desejava, Carolina decidiu 

trocar sua conta corrente padrão por uma opção focada em 
universitários devido às taxas reduzidas. Ao consultar o extrato 

no aplicativo percebeu que havia a cobrança das mesmas taxas 
de sua antiga conta. Carolina tentou resolver o problema algumas 

vezes sem sucesso e agora ela quer uma solução.

Marcos 
45 anos 
Diretor financeiro
No caminho para o trabalho Marcos se envolveu em um 
pequeno acidente de trânsito e agora quer apoio para iniciar 
o processo de abertura de sinistro. Ele também precisa do 
serviço de guincho e resolver toda situação rapidamente.

Application

Accelerator



Receita anual

Parceiro de confiança  
para a sua Jornada Digital
Com um portfólio de serviços 
completo, podemos auxiliá-lo a 
proporcionar a melhor experiência 
ao seu cliente

Acreditamos que a união de 
pessoas, negócios e tecnologia 
é o caminho a seguir para criar 
a empresa do futuro.

Business technologists

Países ao redor do mundo

Atuação na 
América do Sul

Mais de 20 anos de presença na região

Atendendo os mercados de:
•  Serviços Financeiros  
•  Telco, Mídia & Utilities  
•  Manufatura & Varejo

Centro de Operações em Londrina-PR:
•  Atende 12 países  
•  Opera em 3 línguas (Português, Espanhol e Inglês)  
•  Parcerias com instituições de ensino da região

3.000  funcionários em 7 países:
•  Argentina  
•  Brasil 
•  Chile  
•  Colômbia  
•  Peru  
•  Uruguai
•  Venezuela

Nossos parceiros no CIAB 2018

Soluções que combinam tecnologias 
avançadas para conectividade, análise 
de dados e cibersegurança.

Subsidiária da Atos, a Worldgrid atua 
na integração de projetos e soluções 
de Smart Energy, em tempo real, para 
empresas de Energia & Utilities, através 
da cadeia de valores de água, energia, 
óleo e gás.

Marca para produtos de tecnologia 
e softwares de alto valor agregado 
atendendo clientes em projetos de 
transformação digital, especificamente, 
nas áreas de Big Data e Cibersegurança. 
Bull é a líder européia em HPC.

Unify é a marca Atos para 
comunicações unificadas e capacidades, 
em tempo real, de aprimoramento da 
colaboração social, transformação digital 
e desempenho do negócio de seus 
clientes.

Líder européia para a indústria de 
serviços de pagamentos transacionais. 
A Worldline é organizada em: Serviços 
Comerciais, Mobilidade & Serviços 
e-Transacionais, Processos Finaceiros 
& Licença de Software e inclui 
equensWorldline.

Somos líderes em serviços digitais 
servindo a uma base global de clientes. 
A Atos é a principal marca do grupo, 
provendo valores fundamentais e a 
identidade que são base para nossas 
demais marcas.

Conte com 
nossas marcas 
especializadas.
Oferecemos as 
melhores soluções 
e serviços, por meio 
do nosso amplo 
portfólio:

Codex

Consultores altamente qualificados para 
desenvolver abordagens estratégicas 
para tecnologia, da inovação a 
execução.


