
Inteligência artificial: pense bem antes de utilizar na sua empresa. Por Maria Gabriela Tosin.  

Os chamados ‘chatbots’ tomaram conta das redes sociais nos últimos tempos. Uma opção que 

facilita a comunicação entre empresa e cliente. 

Chatbot nada mais é que um programa de computador que utiliza inteligência artificial (IA) 

para conversar com diversos usuários em diferentes plataformas. Com a utilização de IA as 

empresas economizam tempo e dinheiro, pois o número de pessoas na área de atendimento 

ao cliente pode ser reduzido. Mas será que os clientes realmente querem conversar com um 

robô? 

O uso de chatbots pode até funcionar nos primeiros minutos de conversa, até o cliente 

perceber que se trata de inteligência artificial e não de uma pessoa. Diversas empresas 

observaram que o número de retenção de clientes é menor quando se trata de um chatbot no 

atendimento. 

O uso da inteligência artificial tem suas vantagens, mas é preciso conhecer bem o seu público e 

nunca deixar o atendimento totalmente ‘nas mãos’ de um robô. A seguir trago para vocês 

alguns exemplos de campanhas que utilizaram inteligência artificial e foram bem sucedidas: 

 

Na Black Friday de 2018 a Casas Bahia lançou a campanha ‘quer pagar quanto?’. Um leilão com 

38 produtos da loja que o consumidor poderia dar seu lance por meio do chat nas redes sociais 

da empresa. O menor lance único levaria o produto. Tive a oportunidade de participar e a cada 

produto leiloado o chatbot avisava qual seria o próximo prêmio e você poderia dar três lances. 

A cada uma hora um produto era leiloado. A ação foi um sucesso e ocorreu até a sobrecarga 

do chat – causando alguns problemas durante os leilões –, mas isso não ofuscou o brilho da 

ação.  

Outra ação interessante que utilizou chatbots, foi a do dia dos namorados de 2018 da 

sorveteria Bacio di Latte. Por meio de um post patrocinado no Facebook você era convidado a 

enviar para alguém um gelato elegante via Messenger (mensagem acompanhada de um vale 

sorvete). Toda a ação foi feita por meio de chatbots que interagiam com você. 



 

 



Segundo a empresa responsável pela criação do bot, a ação contou com um número alto de 
interações: foram mais de 2,6 milhões de impressões e mais de 80 mil cliques no post. No total 
foram entregues mais de 29 mil copos de sorvetes entre as diversas unidades espalhadas pelo 
Brasil. 
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