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DESENVOLVIMENTO

Um atendimento e interação complexo e tortuoso entre 
governo-cidadão-empresa...



AÇÃO 

AÇÃO 
RE
AÇ
ÃO
 

RE
AÇ

ÃO
 

A Adoção de 
Inteligência Artificial e 

Assistentes Virtuais 
possui um potencial 

enorme de transformar 
o atendimento e 

engajamento entre 
cidadão, empresa e 

governo.
SMS Redes

Sociais
Telefone Presencial



IA contribuir significativamente para a redução de custos 
com atendimento e prestação pouco resolutiva de serviços !!

Chatbots serão responsáveis por
economia de  $8 BILHÕES por ano até 2022,

frente a $20 MILHÕES em 2017.

Até 2020, os Chatbots serão responsáveis por
85% DE TODAS AS INTERAÇÕES de

atendimento ao cliente



25% das operações de suporte e atendimento ao 

cliente integrarão um chatbot em todos seus 

canais de engajamento até 2020.

Mais de 40% de todos os projetos de análise de 

dados estarão relacionados a um aspecto da 

experiência do cliente até 2020.

Tendência de Mercado



Tendência de Mercado



Olá, pode me enviar a segunda via do IPVA?

Informe a placa do carro. 

AAA-0001. 

Como Funciona?



Escutar e Entender



➔ Tecnologia

➔ Escolha do Canal

➔ Escalável

➔ Previsibilidade

➔ Designer

Quais os desafios?



SaaS Open Source

Microsoft LUIS Tensor Flow

IBM Watson Spacy.io

API.AI OpenNLP

Amazon GATE

Wit NLTK

Sistemas de NLP



Qual o melhor ?





Bothub.it

O Bothub é um sistema de Processamento de 

Linguagem Natural (PLN), ou seja, ele utiliza 

Inteligência Artificial para fazer com que os 

algoritmos dos computadores possam 

compreender a Linguagem Natural, que são 

as línguas que falamos, e vice-versa.





Modelos de Inteligência Aberta



Múltiplos Idiomas.



Assertividade e Múltiplos Algoritmos NLP 



Escalabilidade

Plataforma SaaS On-Premise Facilidade de 
Uso

Evoluir
Algoritmo e Idioma

Bothub   

IBM Watson

API.AI / LUIS / WIT.AI

Tensor Flow

NLTK



Atingir o usuário exige um acesso multicanal. 

O ideal é disponibilizar um fácil contato em 

canais que ele já costuma utilizar no dia a dia.

MULTICANAIS

… e muito mais



Whatsapp Business API

98% dos usuários brasileiros de 
smartphones usam o WhatsApp 
diariamente.

92% dos brasileiros possuem ou 
usam smartphones com 
frequência. 



Cases de Sucesso
Governo



Jaque é um chatbot desenvolvido para o 
governo de Alagoas.

Integrados a serviços como:

- Segunda via de IPVA
- Pontuação de carteira de habilitação
- Consulta de procedimentos
- Consulta de pontos de atendimento
- Portal do guia de serviços 

Alagoas



United Nations Population Fund

Criar um chatbot  multi idiomas para 
atender a dúvidas, suportes e 
acompanhamento a refugiados.

- Assistência social
- Rede de proteção
- Violação dos direitos humanos

Ilhasoft Presentation 



Projeto visa fornecer plataforma e treinamento para 
monitoramento das ODS em mais de 130 países nos próximos 5 
anos.

● Objetivo é melhorar transparência, coerência, accountability 

● UN Info: planejamento + monitoramento + reporting 

● Conduzir pesquisas para monitorar programas em tempo real 

● Usar percepção dos cidadãos como indicadores em seus 

programas

●  Monitorar percepção das ODS  

UNDG - UN Info Real-Time Module

Ilhasoft Presentation 



ODS's
O QUE SÃO?

Um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima da Terra e garantir que as 
pessoas em todos os lugares possam desfrutar da paz e da prosperidade.

COMO SERÃO IMPLEMENTADOS?

A implementação e o sucesso dependerão das políticas, planos e programas de desenvolvimento sustentável dos 
próprios países, e serão liderados por países (com todas as partes interessadas).

COMO SERÃO MONITORADAS?

169 metas e 232 indicadores - No entanto, nem sempre há dados de qualidade ou oportunos

Ilhasoft Internal Presentation 



UN Info RTM
Nós queremos ouvir as pessoas

● Dados de proxy para relatar o status 
do progresso dos SDG

● Dados para incluir as vozes / 
percepções das pessoas como parte 
das Revisões Voluntárias Nacionais

● Dados de proxy para monitorar nossos 
programas

Pensando nos últimos 12 meses, com 
que freqüência você teve problemas 
para acessar água limpa? Você diria 
que isso ocorreu:
1. Nunca
2. Raramente
3. às vezes
4. Freqüentemente
5. Sempre

Proporção da 
população 
que utiliza 

serviços de 
água potável 

com 
segurança

Ilhasoft Internal Presentation 



Objetivo: criar uma plataforma colaborativa para 
compartilhar fluxos.

∎ Encontre facilmente fluxos que rastreiam 
SDGs específicos

∎ Encontrar fluxos por tags
∎ Veja quais dados cada fluxo coletará

FLOWHUB

Ilhasoft Internal Presentation 



Objetivo: fornecer ideias sobre

∎ Engajamento
∎ Alcance
∎ Evolução ao longo do tempo
∎ Uso da plataforma
∎ ODS's Mapeamento

UNCT
DASHBOARDS

Ilhasoft Internal Presentation 



ODS 
GLOBAL
RASTREAMENTO

UN's HQ

Ilhasoft Internal Presentation 



Objetivo: encontrar pontos fracos no 
rastreamento de ODS e agir sobre ele:

∎ Comparar o envolvimento do ODS e do 
país

∎ Quantas mensagens sobre um ODS 
específico estão sendo enviadas para um 
país específico?

∎ O que os ODS's para determinado país 
estão rastreando?

∎ Quantas pessoas estão sendo alcançadas?

ODS GLOBAL
RASTREAMENTO

Ilhasoft Internal Presentation 



Meta: veja os resultados da pesquisa em 
nível nacional e global. Segmentar por:

∎ Sexo
∎ Faixa etária
∎ Nível de educação

RESULTADOS 
DA PESQUISA

Ilhasoft Internal Presentation 



OBRIGADO!
Leandro Neves
82 99973-8795

www.elogroup.com.br


