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As operadoras de telecomunicação estão vivendo um momento único na história.  
Essas organizações têm uma oportunidade única de proporcionar uma experiência superior 
aos clientes e criar um imenso valor para os acionistas. Os clientes buscam um melhor serviço 
de autoatendimento e experiências integradas nos mundos físico e virtual. Ambas as iniciativas 
prometem grandes receitas e reduções dos custos.

Já vimos isso funcionar antes. Os clientes da Google e da Amazon clicam felizes em anúncios  
e compram os produtos sugeridos porque as ofertas e recomendações são relevantes para  
o contexto de sua busca ou jornada de compra atual. A Uber proporciona uma experiência
melhor aos clientes integrando os mundos online e offline, movendo o contexto do cliente 
de um aplicativo móvel para um motorista real. Os resultados para essas empresas?
Menores custos, maiores receitas e clientes mais felizes.

Obviamente, não é tão simples para as telecoms revolucionarem a experiência dos clientes,  
como é para a Google, a Amazon e a Uber. Elas precisam lidar com produtos e planos 
de preços complexos e com o suporte de uma TI legada, canais em silos e decisões humanas  
muito variáveis, tomadas durante todo o ciclo de vida do cliente. Porém, algumas líderes  
do setor estão tendo sucesso nessa tarefa.

Essas vencedoras estão adotando uma abordagem apoiada pelo negócio e capacitada 
pela tecnologia para transformar dados em informações personalizadas e ações.

A Pegasystems está trabalhando com importantes operadoras de serviços de telecomunicação 
para melhorar de forma significativa a experiência dos clientes, obter um aumento da receita 
e reduzir os custos. Resultados comuns: crescimento de 40% do net promoter score, aumento  
de 300% na conversão de vendas, redução de 10% a 20% da rotatividade de clientes e redução 
de 15% a 20% do tempo de atendimento.

Convido você a ler sobre a parceria da Pega com operadoras de telecomunicação de nível  
mundial para tirar proveito deste ponto de inflexão e revolucionar a experiência dos clientes.  
Se tiver alguma pergunta, peço que entre em contato comigo pelo e-mail steve-rudolph.com.

Steve Rudolph 
Vice-presidente e líder de linhas de negócio de Comunicação e Mídia da Pegasystems

INTRODUÇÃO
COMUNICAÇÃO E MÍDIA:
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Metas de negócio
 § Aumentar as taxas de conversão,  

oferecendo produtos de acordo  
com as necessidades dos clientes

 § Maximizar a receita por venda, 
entendendo o comportamento  
dos clientes

 § Melhorar a experiência dos clientes 
com a oferta de produtos que façam 
sentido

 § Reduzir os custos operacionais  
com a redução de ofertas fracas

Resultados
 § Triplicou o  número de ofertas 

apresentadas

 § Quadruplicou o número de ofertas 
aceitas 

 § Aumentou em 62% a receita decorrente 
de vendas cruzadas e itens de maior valor

 § Aumentou em 5% o net promoter score

 § Novas ofertas podem ser disponibilizadas 
em dois dias, em vez de várias semanas

“
 

Conseguimos operacionalizar nossa análise de dados e executar ações com base nela. 

Podemos fazer com que ganhem vida para o atendente. Podemos nos concentrar  

na geração de valor para o cliente e nas nossas prioridades estratégicas. Triplicamos  

a indicação da melhor ação seguinte e quadruplicamos o número de ofertas aceitas. 

”Suzanne Woolley 
Responsável pela gestão da base de clientes da EE

§  31 milhões de clientes   §  11 mil representantes, funcionários de lojas e de atendimento ao cliente

GERAÇÃO DE RECEITA 
INCREMENTAL COM 
ENGAJAMENTO INDIVIDUAL 
DO CLIENTE 

DESAFIO E VISÃO:   

Criar ofertas 
personalizadas  
para gerar lucros 
A diretoria de marketing da EE queria 
aumentar o lucro incremental com sua base 
de clientes, melhorando o índice de vendas 
cruzadas e de itens de maior valor. 
A operadora de telecomunicação atuava  
em um mercado saturado, com receitas  
em queda, e as campanhas tradicionais  
não estavam gerando as vendas necessárias 
para contrapor essa tendência.
A empresa possuía uma ferramenta de 
venda de produtos e serviços adicionais 
à base existente de clientes, mas as 
recomendações de produtos eram genéricas, 
as taxas de conversão eram baixas e os 
atendentes tinham perdido a confiança nas 
recomendações. Como resultado, as ofertas 
eram direcionadas com base na experiência 
e conhecimento do atendente e, apesar do 
sucesso nas vendas de alguns atendentes de 
destaque, a maioria não conseguia. 
A EE desejava aumentar drasticamente a 
receita obtida com vendas cruzadas e itens de 
maior valor, fornecendo recomendações aos 
seus atendentes, baseadas no entendimento 
do comportamento do cliente, na propensão 
de um cliente de aceitar uma oferta e da 
lucratividade das ofertas. A empresa também 
desejava alinhar a solução escolhida às suas 
prioridades estratégicas e comerciais.

RESULTADO:

A EE quadriplicou o 
número de ofertas aceitas 
pelos clientes
A solução Pega foi lançada primeiramente 
nos canais de fidelidade operados pelos 
atendentes. Os benefícios foram confirmados 
rapidamente e ela logo foi implantada em 
todos esses canais. A EE quadriplicou o 
número de ofertas aceitas, gerando £ 4 extras 
por venda cruzada ou venda de itens de valor 
mais alto. Entre os produtos vendidos, 90% 
estão entre as três principais recomendações. 
Agora, os atendentes se sentem capazes de 
vender os produtos certos e conseguem ver 
facilmente o impacto nos KPIs do negócio.
Os clientes também estão mais satisfeitos. 
O net promoter score (NPS) da EE aumentou 
em 5% entre todos os clientes que receberam 
uma recomendação da melhor ação seguinte. 
Em vez de se sentirem pressionados, os 
clientes se envolvem em uma conversa 
construtiva com os atendentes.
Atualmente, a EE responde melhor às 
necessidades do mercado. A empresa pode, 
por exemplo, incluir novas ofertas e mudar 
as estratégias em dois dias com base nas 
necessidades do cliente. A EE agora planeja 
aplicar as decisões em outros casos de uso 
de atendimento ao cliente, como em 
interações IVR.

COMO A PEGA AJUDOU:

Desenvolveu a estratégia 
ideal de oferta de 
produtos para cada 
cliente
A equipe da EE escolheu a solução  
de marketing e o Customer Decision Hub  
da Pega para definir as melhores ofertas  
para cada cliente em tempo real e facilitar  
as ações dos atendentes.
Com a ferramenta da Pega, a EE pode usar 
o contexto do cliente em tempo real usando   
e análise de dados para determinar  
a oferta ideal para cada cliente.  
A funcionalidade de vendas cruzadas e de 
itens mais caros, embutida nos diálogos 
padrão dos canais usados pelos atendentes, 
fornecia a eles as três melhores ofertas 
por cliente. A exatidão das recomendações 
garantia que todos os atendentes estivessem 
prontos para vender sem necessidade de 
treinamento adicional.
A solução da Pega também tinha agilidade 
para responder ao mercado em constante 
mudança e cada vez mais competitivo.  
Agora, a EE podia tornar as ofertas ativas  
em poucos dias, em vez de várias semanas.  
A Pega também ofereceu suporte real  
em todos os canais, funcionando como 
 um “núcleo de decisões”, que conectava  
os diversos canais e fornecia recomendações 
com visibilidade em tempo real, 
independentemente do canal e de 
 as ofertas serem aceitas pelo cliente.

A EE, empresa do grupo BT, é a maior 
operadora móvel do Reino Unido, 
fornecedora de serviços de comunicação 
móvel e fixa aos consumidores. A operadora 
possui mais de 31 milhões de clientes, com 
mais de 550 lojas em todo o Reino Unido.
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Metas de negócio
 § Reduzir o tempo médio  

de atendimento  

 § Integrar tarefas críticas dos atendentes 

 § Obter reduzir custos anuais

Resultados
 § Reduziu a necessidade  

de retreinar os atendentes 

 § Reduziu o tempo médio  
de atendimento em 9 segundos  
por chamada 

 § Gerou $ 2 milhões em valor 

 § Evitou custos de $ 18 milhões 

“
 

Com a automação robótica, reduzimos consideravelmente os custos anuais, 

o tempo médio de atendimento e a necessidade de treinamento para nossos 

profissionais de atendimento. ”Gerente de desenvolvimento e tecnologia da informação de uma operadora  
de serviços de telecomunicação dos EUA

GERAÇÃO RÁPIDA  
DE ROI COM AUTOMAÇÃO

DESAFIO E VISÃO: 

Aumentar a eficiência 
do atendimento com 
automação
O ambiente de desktop da empresa de 
telecomunicação era complexo, composto 
por aplicações legadas de desktop e servidor. 
A empresa precisava aumentar a eficiência 
dos profissionais de atendimento, unindo 
áreas díspares do ambiente de atendimento, 
que incluía uma combinação de aplicações 
Windows e de Internet, algumas aplicações 
hospedadas nos desktops dos usuários e 
outras transmitidas aos desktops via Citrix. 
A equipe de atendimento sofria pressões em 
termos de tempo e tarefas, pois precisavam 
alternar entre as telas de várias aplicações 
para trabalhar, inserindo, copiando e colando 
manualmente inúmeros campos. Não havia 
automação para questões de conformidade, 
como procedimentos obrigatórios ou 
comunicação de informações regulatórias. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Acelerou rapidamente 
os processos, com pouca 
repetição de treinamento 
Inicialmente, a operadora implantou o 
sistema em 1.500 desktops, expandindo 
posteriormente para 5.000 e, finalmente, para 
14.000. O Pega Robotic Automation melhorou 
diversos processos em um curto período, 
o que resultou em um menor tempo de 
atendimento, maior conformidade e o mínimo 
de retreinamento. Como é comum em muitos 
ambientes empresariais, o portfólio de 
aplicações para desktop da empresa incluía 
muitas aplicações legadas sem APIs. Com 

o Pega Robotic Automation, a organização 
conseguiu integrar vários sistemas díspares, 
inclusive aplicações Windows, de Internet 
e PowerBuilder, sem precisar acessar ou 
modificar as aplicações existentes. 

RESULTADO:

ROI mais rápido, com 
economia de milhões
Com o Pega Robotic Automation, o tempo 
médio de atendimento caiu em nove 
segundos por chamada, o que totaliza 
$ 18 milhões por ano. A implantação foi 
concluída em quatro meses e o ROI foi 
obtido imediatamente. A soma de cada 
segundo economizado pelos atendentes 
- com base em seu salário e benefícios 
e nos custos gerais e administrativos 
da central de atendimento - gerou uma 
economia anual de $ 2 milhões para a 
empresa. Os profissionais de atendimento 
aprenderam rapidamente a usar a barra 
de ferramentas, as funções e automações 
sem necessidade de novos procedimentos, 
soluções alternativas ou interrupções. As 
listas de verificação automática, funções de 
cópia e encaminhamento e outros prompts 
garantiram que os atendentes recebessem 
informações relevantes e pontuais, conforme 
sua necessidade ou solicitação do cliente no 
momento certo do fluxo de chamada.

8

A empresa é uma operadora americana de serviços 
de voz, mensagens e dados sem fio, com mais de 
30.000 funcionários.

GRANDE OPERADORA NACIONAL 
DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 
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de serviços de telecomunicação dos EUA

GERAÇÃO RÁPIDA  
DE ROI COM AUTOMAÇÃO

DESAFIO E VISÃO: 

Aumentar a eficiência 
do atendimento com 
automação
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outras transmitidas aos desktops via Citrix. 
A equipe de atendimento sofria pressões em 
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COMO A PEGA AJUDOU:
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concluída em quatro meses e o ROI foi 
obtido imediatamente. A soma de cada 
segundo economizado pelos atendentes 
- com base em seu salário e benefícios 
e nos custos gerais e administrativos 
da central de atendimento - gerou uma 
economia anual de $ 2 milhões para a 
empresa. Os profissionais de atendimento 
aprenderam rapidamente a usar a barra 
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8

A empresa é uma operadora americana de serviços 
de voz, mensagens e dados sem fio, com mais de 
30.000 funcionários.

GRANDE OPERADORA NACIONAL 
DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO 
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Metas de negócio
 § Oferecer soluções B2B personalizadas 

 § Adaptar-se facilmente a projetos 
complexos de clientes

 § Simplifi car a TI e criar relacionamentos 
personalizados

 § Aumentar a visibilidade e o controle 
do atendimento ao pedido  

 § Reduzir do tempo de lançamento 
de serviços B2B

Resultados
 § Aumentou em 30% a efi ciência 

da entrega

 § Reduziu em 50% nas interrupções 
do trabalho

 § Reduziu em 50% no retrabalho

 § Reduziu em 10% no tempo 
de lançamento de produtos

“
 

Com a solução da Pega, estamos provando que podemos ser rápidos - rápidos 

demais até para o marketing. TI muito rápida para o marketing? É muito raro, 

mas temos orgulho disso! ”Jean-Jacques Gaouyer
Diretor de TI da Orange Business Services

DESAFIO E VISÃO: 

Personalizar as 
interações, fornecer 
soluções B2B 
personalizadas
O processo de prestação de serviços 
empresariais era dinâmico e complexo 
na OBS e exigia muitos grupos de trabalho, 
parceiros e competências. A OBS desejava 
integrar o processo desde o pedido 
à implantação, mas tinha três desafi os: 
ferramentas de TI obsoletas, processos 
de negócio defi cientes e incapacidade 
de se adaptar às mudanças. 
Os sistemas de TI não conseguiam 
administrar as cargas de trabalho ou fornecer 
informações imediatas, resultando em 
grandes atrasos dos serviços e da produção. 
Se um engenheiro recebesse um trabalho 
um dia antes de sair de férias, toda a entrega 
atrasava por semanas e não era possível 
visualizá-lo, remanejá-lo ou encaminhá-lo 
a outra pessoa. Os sistemas de TI também 
não conseguiam se adaptar facilmente às 
diferentes demandas do negócio e do cliente. 
Resultado: clientes insatisfeitos e demora 
no lançamento de produtos.
A visão da OBS era transformar digitalmente 
suas operações, começando pela gestão 
de pedidos e provisionamento dos serviços 
de telecomunicação, para gerar agilidade 
no negócio e melhorar a experiência 
de seus melhores clientes. 
Com o programa, batizado de SALTO,
a empresa pretendia oferecer soluções 
personalizadas para uma ampla gama 
de clientes, de pequenas empresas 
a organizações multinacionais. 

comunicação também clara. 
Trabalhando com a Pega, a OBS Reduziu em 
30% o tempo do pedido à ativação e em 50% 
a quantidade de tarefas falhas, por meio da 
funcionalidade de gestão de faltas do SALTO. 
Com o roteamento inteligente e a automação 
do trabalho da Pega, o trabalho passou a ser 
atribuído para o funcionário certo em 100% 
do tempo e o retrabalho caiu pela metade. 
O tempo de lançamento de novos serviços 
melhorou 10%.
Com a Pega, a OBS consolidou seis sistemas 
em um, reduzindo drasticamente o custo total 
de propriedade.

COMO A PEGA AJUDOU:

Transformou as 
operações para aumentar 
a agilidade do negócio 
OBS escolheu a Pega por sua capacidade 
de atender a pedidos complexos de serviços 
personalizados em uma grande organização. 
O objetivo do programa SALTO era aumentar 
o engajamento do cliente, garantindo que 
todo o trabalho fosse equilibrado de forma 
inteligente entre os grupos de trabalho, de 
acordo com a disponibilidade e competências. 
O programa também visava a garantir 
processos de entrega orientados e o 
compartilhamento de informações em tempo 
real entre as equipes de entregas. Em caso 
de erro, a OBS queria que os envolvidos 
fossem alertados imediatamente, para 
mitigar os riscos de forma proativa. 
Como mudanças imprevistas são comuns 
no fornecimento de B2B, o programa 
SALTO também foi criado para se adaptar 
a elas. Ele garante que o processo ideal seja 
seguido em todas as situações envolvendo 
o cliente, com uso de “blocos de processo” 
modulares e reutilizáveis, que orquestram 
de forma dinâmica o melhor processo de 
provisionamento. O programa também reduz 
o tempo de lançamento de novos produtos 
e a entrada em novos mercados. 

RESULTADO:

Melhoria de 30% nos 
tempos de entrega
Com a funcionalidade de gestão de casos 
da Pega, a OBS melhorou a comunicação com 
o cliente em 30%. Com o programa SALTO, as 
notifi cações e solicitações de informações
são perfeitamente claras, resultando numa 
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A Orange Business Services 
(OBS) é fornecedora de produtos 
e serviços de telecomunicação 
para empresas multinacionais. 
A empresa oferece produtos 
e serviços de computação na 

nuvem, comunicação unifi cada e colaboração 
para empresas globais. A OBS atua em mais de 
220 países e territórios e emprega mais de 30.000 
funcionários em 166 países.

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 E M
ÍD

IA |   PLA
TA

FO
R

M
A |   O

R
A

N
G

E B
U

SIN
ESS SER

V
IC

ES

10

GERAÇÃO DE INOVAÇÃO 
E AGILIDADE NA OBS



10
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interações, fornecer 
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grandes atrasos dos serviços e da produção. 
Se um engenheiro recebesse um trabalho 
um dia antes de sair de férias, toda a entrega 
atrasava por semanas e não era possível 
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inteligente entre os grupos de trabalho, de 
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O programa também visava a garantir 
processos de entrega orientados e o 
compartilhamento de informações em tempo 
real entre as equipes de entregas. Em caso 
de erro, a OBS queria que os envolvidos 
fossem alertados imediatamente, para 
mitigar os riscos de forma proativa. 
Como mudanças imprevistas são comuns 
no fornecimento de B2B, o programa 
SALTO também foi criado para se adaptar 
a elas. Ele garante que o processo ideal seja 
seguido em todas as situações envolvendo 
o cliente, com uso de “blocos de processo” 
modulares e reutilizáveis, que orquestram 
de forma dinâmica o melhor processo de 
provisionamento. O programa também reduz 
o tempo de lançamento de novos produtos 
e a entrada em novos mercados. 

RESULTADO:

Melhoria de 30% nos 
tempos de entrega
Com a funcionalidade de gestão de casos 
da Pega, a OBS melhorou a comunicação com 
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são perfeitamente claras, resultando numa 
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Metas de negócio
 § Conquistar e reter mais clientes

 § Aumentar a efi ciência e a efi cácia 
dos atendentes

 § Criar experiências individuais 
personalizadas para os clientes

 § Transformar radicalmente 
a experiência do atendimento 
ao cliente

Resultados
 § Queda de 10% na rotatividade 

de clientes

 § Aumento de 40% no net promoter 
score (NPS) nas transações

 § Aumento de 40% no número 
de clientes que adquiram mais 
uma linha

 § Aumento de 800% no número 
de upgrades para clientes

“
 

A Pega tem capacidade para ajudar a fornecer o atendimento certo para o cliente 

certo na hora certa. Isso é muito diferente do atendimento tradicional oferecido 

pelas operadoras de telecomunicação. O número de casos de aceitação de 

ofertas voltadas à retenção mais do que dobrou. Isso é muito importante. ”Marcelo Claure
CEO da Sprint

§  7.500 atendentes   §  Quatro centrais de atendimento   §  5.000 lojas (diretas e indiretas)   
§  Campanhas de marketing regionais de apoio 

RETENÇÃO EM NÍVEL 
MUNDIAL EM TEMPO 
RECORDE

DESAFIO E VISÃO:  

Transformar radicalmente 
a experiência fornecida 
pelo atendimento ao 
cliente
O novo CEO da Sprint, Marcelo Claure, tinha 
a missão de transformar radicalmente a Sprint 
e conquistar uma parcela maior do mercado 
de dispositivos sem fi o nos Estados Unidos. 
Ele acreditava que atacar a rotatividade de 
clientes era a melhor maneira de melhorar 
a posição da Sprint. 
No fi nal de 2014, a rotatividade de clientes 
na empresa era de 2,3% - o dobro de seus 
concorrentes. Na área de atendimento ao 
cliente, setor no qual ocorria a maioria das 
atividades de retenção - os atendentes 
usavam seu próprio julgamento e experiência 
para escolher a melhor abordagem. Na 
prática, isso signifi cava que o atendente 
precisava analisar mais de 20 ofertas em 
busca da oferta “certa” enquanto falava
ao telefone. Os resultados de retenção 
eram fracos e a experiência do cliente 
era inconsistente.
A Sprint precisava rever essa abordagem, 
abandonando o inefi ciente modelo 
manual que usava “uma só solução para 
todos” e criando experiências individuais 
personalizadas para seus clientes. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Implantou uma solução 
para retenção em 90 dias
A equipe da Sprint implantou a solução de 
marketing da Pega para 1.000 atendentes 
em quatro locais, em 90 dias, expandindo-a 
posteriormente para todas as centrais de 
atendimento. 

a empresa divulgou a menor rotatividade 
de clientes pós-pagos da história da empresa: 
1,39%. A Pega contribuiu muito para essa 
melhora. O Pega Marketing for Communications 
foi implantado em todas as centrais de 
atendimento da Sprint. Mais de 7.500 
atendentes estão usando a ferramenta, 
com um índice de utilização de quase 90%. 
A Pega também está adotando as recomendações 
nas lojas da Sprint. Campanhas de marketing ativo 
logo serão implantadas em diversos outros canais 
(marketing corporativo, digital, IVR) e linhas 
de produtos pré-pagos.

“
 

Os atendentes estão mais alinhados 
ao contexto dos clientes e, por 
isso, estão mais bem informados 
e podem oferecer a solução certa, 
para que os clientes tenham uma 
experiência melhor conosco.” 
Jim Curran
Vice-presidente de marketing da Sprint

Com a Pega, a Sprint conseguiu identifi car 
proativamente os clientes de serviços 
pós-pagos, que corriam o risco de deixar 
a empresa, e fornecer recomendações 
relevantes para retê-los, usando informações 
contextuais em tempo real. A análise 
da melhor ação seguinte forneceu ao 
atendimento e aos atendentes as três 
recomendações mais adequadas para 
serem oferecidas para cada cliente, visando 
a maximizar a retenção e a lucratividade. 
Em cada interação do atendente com o 
cliente, o aprendizado adaptativo fazia com 
que o sistema se tornasse mais inteligente, 
dependendo do sucesso das recomendações.
O Customer Decision Hub (CDH) da Pega 
fornece recomendações sobre a melhor 
ação seguinte e funciona como um “cérebro” 
centralizado que pode gerar decisões 
contextuais em tempo real em todos 
os canais.
A Sprint implantou essa tecnologia em seus 
canais de marketing ativo, no atendimento 
ao cliente e nas lojas e está em processo de 
expansão para outras linhas de produtos.

RESULTADO:

Queda de 10% da 
rotatividade e aumento 
de 40% do NPS
A Sprint obteve resultados impressionantes 
usando as recomendações de melhor ação 
seguinte da Pega. Reduziu a rotatividade 
em 10% e aumentou em 40% o NPS nas 
transações. Os resultados incluíram um 
aumento de 40% no número de clientes que 
adquiriram mais uma linha e de 800% no 
número de upgrades. Na divulgação 
dos resultados da Sprint em julho de 2016, 

A Sprint é uma das principais operadoras de 
serviços de telecomunicação dos Estados Unidos, 
com um faturamento de $35 milhões por ano. A 
empresa possui quase 60 milhões de clientes, 
30 milhões de assinantes de serviços pós-pagos, 
35.000 atendentes de call center e 5.000 lojas de 
varejo (diretas e indiretas).
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Metas de negócio
 § Melhorar a experiência do cliente 

 § Reduzir o custo de atendimento, 
simplifi cando os processos

 § Maximizar o uso de canais 
de autoatendimento

 § Simplifi car as interações durante todo 
o ciclo de vida do cliente e torná-las 
transparentes e personalizadas

Resultados
 § Redução de 40% nas reclamações 

no início do relacionamento

 § Redução de 15% nas chamadas 
no início do relacionamento 

 § Economia incremental de £ 21 milhões 
decorrente da redução de  reclamações, 
ligações mais curtas, menor rotatividade 

“
 

Tivemos uma redução de 40% nas reclamações [de novos clientes] e uma 

redução de 15% nas ligações [de novos clientes]. Acabamos de divulgar a 

menor rotatividade de clientes de todos os tempos, o que prova que isso está 

começando a funcionar e a melhorar a experiência de nossos clientes. ”Alex Birtles
Responsável por estratégias de fi delidade do cliente da TalkTalk

§  Solução usada por mais da metade dos representantes dos 3.000 centros de contato da TalkTalk
§  A tecnologia de “melhor ação seguinte” faz recomendações aos todos os clientes on-line

LIDERANDO UMA REVOLUÇÃO 
PARA O CONSUMIDOR

DESAFIO E VISÃO: 

Crescimento rápido 
+ grande ambição = 
revolução do cliente 
Desde a fundação da TalkTalk em 2006, 
a missão da empresa era  ser a operadora 
que oferecesse o melhor custo-benefício 
da Grã-Bretanha. Essa ambição levou ao 
rápido crescimento, por meio de aquisições, 
o que gerou complexidade legada e difi cultou 
inovações no atendimento ao cliente. 
Com essa experiência inconsistente 
do cliente, a empresa fi cou famosa por 
oferecer um atendimento muito ruim.
Para melhorar o engajamento do cliente, 
a TalkTalk precisava reduzir a complexidade, 
oferecer um atendimento consistente em 
todos os canais e, ao mesmo tempo, reduzir 
os custos drasticamente. 
A operadora tentou implantar outra solução, 
mas o sistema não conseguiu administrar 
seus processos complexos. Ao vivenciar 
uma falha no serviço ou ter um problema 
com um novo pedido ou upgrade, os clientes 
tinham que ligar várias vezes. Além disso, 
a experiência era diferente nos diversos 
canais. Por exemplo, as datas de instalação 
mais próximas eram diferentes online e por 
telefone.
A idéia da TalkTalk era implantar um processo 
consistente, baseado nas melhores práticas, 
em todos os canais, principalmente no 
autoatendimento. 

RESULTADO:

Uma nova forma ágil 
de trabalhar 
Agora, com a Pega, a TalkTalk oferece uma 
experiência consistente aos clientes em todos 
os canais. Ao implantar a ferramenta de 
gestão de casos da Pega, a TalkTalk assumiu 
a tarefa de reparar as falhas de atendimento 
e pedidos, monitorar esses problemas para 
uma resolução rápida e satisfatória e manter 
os clientes informados a cada passo. Ao lidar 
efi cazmente com seus maiores problemas 
relacionados à satisfação do cliente, a TalkTalk 
conseguiu reduzir em 40% o número de 
reclamações no início do relacionamento e 
em 15% o número de chamadas. 
A solução da Pega para a TalkTalk oferece 
funções sólidas de gestão de casos para 
os desktops e plataformas multicanal de 
seus atendentes e funções de tomada de 
decisão para indicar a melhor ação seguinte. 
A próxima fase será implantar a Pega nos 
demais processos voltados aos clientes e 
atendentes da TalkTalk.
“Estamos usando a Pega não porque é algo 
supernovo de que as pessoas da TI gostam”, 
disse Andrew Storer, arquiteto de sistemas da 
TalkTalk. “Estamos usando porque é a solução 
certa para nossos clientes”.

COMO A PEGA AJUDOU:

Racionalizou o serviço 
em todos os canais 
A TalkTalk reconheceu as falhas da sua 
solução de atendimento ao cliente e a 
incapacidade do sistema de administrar 
a complexidade e sofi sticação de sua 
estratégia de transformação online. 
A empresa procurou a Pega principalmente 
porque valorizava a sua capacidade de 
criar processos baseados nas melhores 
práticas, que pudessem ser usados de forma 
consistente em todos os canais, inclusive 
de autoatendimento, para que o cliente 
tivesse a mesma experiência em todos eles.
A empresa implantou o Pega Customer 
Service for Communications, inclusive a 
gestão de casos, casos de serviços do setor e 
a melhor ação seguinte para o atendimento 
ao cliente. 
Para incentivar os clientes a utilizar os canais 
de autoatendimento, a TalkTalk precisava 
dar visibilidade e adicionar personalização 
e inteligência aos seus processos. A Pega 
fornece inteligência, replicando as decisões 
tomadas pelos melhores atendentes da 
TalkTalk durante suas interações com o 
cliente. O sistema acrescenta visibilidade, 
levando os mesmos processos de 
atendimento do cliente aos canais de 
autoatendimento. 

A TalkTalk é fornecedora quad-play e a quarta maior 
operadora do Reino Unido. O objetivo da empresa é 
tornar-se a operadora que oferece o melhor custo-
benefício, sendo altamente disruptiva, lançando 
produtos rapidamente, geralmente por um preço 
menor do que a concorrência. A TalkTalk tem 
aproximadamente quatro milhões de clientes dos 
setores de bens de consumo e B2B.
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Metas de negócio
 § Melhorar a experiência dos maiores 

clientes da empresa

 § Fornecer serviços tecnológicos 
convergentes de informação e 
comunicação (móvel, fixa, nuvem, 
digital)

 § Obter maior visibilidade e controle  
do processo de vendas completo 

 § Reduzir o tempo de lançamento  
de serviços B2B no mercado

Resultados
 § Reduziu o tempo de lançamento  

de um ano para um mês

 § Possibilitou a combinação  
de produtos empresariais em stacks 
compartimentalizados de CRM 

 § Melhorou a experiência do cliente  
com soluções convergidas

 § Possibilitou uma visão unificada  
do cliente.

“
  

Nossos sistemas eram baseados em silos dedicados aos serviços e não aos 

clientes. Com a Pega, conseguimos reduzir o ciclo de vida dos contratos e criar 

uma plataforma dinâmica que se adapta às mudanças do cliente. ”Goffredo Sdrubolini  
Responsável pelo atendimento ao cliente da Telecom Itália

§  Atende a 20.000 empresas   §  Presta suporte a 1.200 usuários do sistema   §  Administra 440.000 contratos anualmente

UNIFICAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
DE CLIENTES B2B

DESAFIO E VISÃO: 

Fornecer uma experiência 
diferenciada aos clientes 
B2B
A Telecom Itália escolheu a Pega porque 
a empresa conseguia administrar a 
complexidade e trabalhar com o ecossistema 
de TI existente. . A empresa desejava que 
os representantes de vendas pudessem ter 
visibilidade completa dos leads, contratos  
e solicitações de serviço.
O alcance dessas metas era dificultado por 
um ambiente de TI complexo, com sistemas 
legados em silos sustentando o negócio 
empresarial e a base de clientes. Sem uma 
visão unificada e uma visibilidade completa 
das informações do cliente, os processos 
de vendas e de contratação eram manuais 
e sujeitos a erros, resultando na perda 
de oportunidades de venda, respostas 
lentas para solicitações comuns e clientes 
insatisfeitos.
A idéia da Telecom Itália era fornecer 
uma experiência diferenciada aos clientes 
B2B, atendendo às solicitações comuns 
dos clientes rapidamente e processando 
os pedidos com exatidão e em um prazo 
satisfatório. Para isso, a empresa precisava 
unificar os processos de vendas, contratação, 
processamento de pedidos e  cobrança, 
integrando os sistemas e fornecendo  
uma experiência integrada ao cliente. 

RESULTADO:

Melhorou a experiência 
do cliente e a 
responsividade
Com a solução da Pega, a Telecom Itália 
agora pode lançar produtos de forma mais 
agressiva, com dúzias de ofertas novas 
integradas. Como o negócio, e não a TI,  
agora pode fazer alterações ele mesmo,  
as ofertas podem ser lançadas em semanas, 
em vez de meses. Novos canais de venda 
indireta possibilitam alcançar novos clientes, 
e um novo programa foi lançado para gerar 
fidelidade do cliente. Isso resultou  
no aumento da receita, da participação  
no mercado e da fidelidade à marca.
A Telecom Itália operacionalizou a solução, 
implantando-a para seus 30.000 clientes 
empresariais e planeja ampliá-la para 
mais 200.000. Essa implantação em fases 
reduziu os riscos e fez com que a solução 
e os processos fossem refinados de forma 
iterativa. A empresa conseguiu tirar proveito 
da tecnologia “Build for Change” da Pega, que 
possibilita ao negócio alterar produtos, regras 
de negócio e processos sem a ajuda da TI, 
melhorando o tempo de lançamento  
de produtos, reduzindo os erros 
e acelerando o ciclo de vendas.

COMO A PEGA AJUDOU:

Realizou uma 
implantação moderna 
em uma estrutura legada
A Telecom Itália escolheu a Pega porque a 
Pega conseguia administrar a complexidade 
e trabalhar com o ecossistema de TI existente. 
A empresa já havia tentado consolidar 
seus dois softwares de CRM, mas não tinha 
conseguido.
Ao contrário da maioria das empresas que 
queriam substituir seus sistemas legados,  
a Telecom Itália precisava utilizar os catálogos 
de serviços, pedidos e produtos que possuía 
devido ao risco e custo de reposição 
para integração dos sistemas da área 
administrativa. O foco inicial da Telecom Itália 
era simplificar os processos de contratação 
e pedidos.  A solução da Pega juntou seus 
sistemas legados, integrando dados de 
produtos e clientes de três sistemas de CRM 
para uso com as soluções complexas das 
empresas. Além disso, inclui um catálogo 
unificado de produtos, que possibilita 
à equipe de vendas combinar produtos 
e serviços de sistemas legados de CRM 
e novos produtos baseados em serviços.
A solução também usa a gestão de casos  
para possibilitar a orquestração e garantir 
entregas perfeitas, continuidade  
e visibilidade completa.

A Telecom Itália opera redes móveis, de dados e voz na 
Itália. Juntamente com suas subsidiárias, a empresa se 
dedica a várias áreas de serviços digitais, inclusive a de 
comunicação enriquecida, vida digital confiável, vida 
empresarial e entretenimento digital.  A Telecom Itália 
atua no segmento de vendas ao consumidor,  
a empresas e no atacado na Itália.
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Metas de negócio
 § Aumentar a satisfação dos clientes, 

conforme medido pelas indicações 
feitas por eles

 § Aumentar a eficiência operacional  
na gestão das mudanças de endereço 
do cliente

 § Obter visibilidade em tempo real do 
processo de realocação de serviços

Resultados
 § Conclusão da implantação em 90 dias

 § Redução de 38% nos créditos cortesia

 § Redução de 30% nas reclamações  
dos clientes

 § Aumento de 180% na promoção  
da marca pelos clientes

“
 

Anteriormente, a complexidade dos processos envolvidos nas ações do cliente 

exigia muito trabalho manual para coordenar todos os elementos. Isso 

impactava os índices de promoção da nossa marca pelo cliente. Agora, podemos 

ver tudo em tempo real e a promoção por parte dos clientes aumentou em 

180%. ”Frank Ferguson 
Analista sênior de negócios da Telstra

SIMPLIFICAÇÃO 
DA REALOCAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA TELSTRA

DESAFIO E VISÃO: 

Aumentar a eficiência 
e a transparência das 
mudanças de endereço 
do cliente. 
A cada ano, mais de 300.000 clientes 
residenciais solicitam a mudança  
de endereço de sua linha fixa em  
uma data específica. Para a Telstra, isso  
era difícil. Os sistemas legados da empresa 
conseguiam lidar com uma média de quatro 
pedidos por mudança. A complexidade dos 
processos e sistemas a estava impedindo de 
visualizar a situação completa do cliente sem 
ter que realizar uma grande quantidade de 
trabalho manual. A maioria das solicitações 
de mudança envolvia numerosos pedidos 
internos, o que resultava em erros e atraso 
da mudança.
O que era pior, os atendentes da Telstra  
não conheciam o problema - para eles, 
o trabalho tinha sido feito. Apesar de os 
sistemas da empresa mostrarem que  
os pedidos tinham sido finalizados 97%  
das vezes, os clientes estavam dizendo  
uma coisa diferente para a empresa,  
não promovendo seus serviços.  
O trabalho manual, os numerosos 
pedidos e os deslocamentos desnecessários 
de caminhões estavam impactando 
negativamente os custos e a lucratividade. 
O objetivo da Telstra era assumir o controle 
de toda a mudança e impulsionar a promoção 
da marca pelo cliente.

gestores de caso para que pudessem lidar 
com os problemas e com não cada um dos 
casos. Hoje, aproximadamente 90% das 
mudanças solicitadas pelos clientes passam 
por essa solução, possibilitando à empresa 
aumentar o número de mudanças por ano. 
A promoção pelos clientes do atendimento 
ao cliente da Telstra aumentou 180%; os 
problemas são identificados e administrados 
antes que afetem os clientes. Houve uma 
redução de 38% nos créditos cortesia, pois os 
pedidos  
de mudança são processados com menos 
erros, e os atendentes podem oferecer aos 
clientes uma visibilidade maior de qualquer 
etapa do processo de mudança.
A eficiência operacional da Telstra também 
melhorou de forma significativa, pois a 
intervenção manual só ocorre se houver 
uma exceção. Com isso, a Telstra dinamizou 
os processos operacionais com base na 
visibilidade em tempo real dos problemas  
de desempenho e das fases do processo 
de mudança a serem concluídas. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Possibilitou à Telstra 
monitorar a jornada 
e não os dados
A Telstra escolheu a solução de atendimento 
ao cliente da Pega por sua capacidade 
de fornecer uma visão de cada etapa da 
mudança, do começo ao fim. Com a função 
de gestão de casos da Pega, a Telstra 
conseguiu monitorar cada etapa e 
automatizar diversos passos, que antes 
exigiam entregas manuais entre pessoas 
e departamentos. Se ocorresse algum 
problema em algum ponto do processo, 
todos os atendentes teriam visibilidade  
do problema em tempo real e poderiam  
agir de forma proativa. Com a Pega,  
a Telstra passou a ser capaz de emitir 
relatórios em tempo real, para que  
pudesse aperfeiçoar processos ineficientes.
Além disso, a solução inicial da Pega foi 
instalada e estava pronta para usar em 
apenas 90 dias, pois a funcionalidade de 
gestão de casos da empresa “sobrepôs” 
os sistemas de gestão de pedidos e de 
automação de serviços sem a necessidade  
de uma substituição onerosa para a TI.

RESULTADO:

Melhorou a experiência 
do cliente, a 
responsividade e a 
eficiência
A Telstra lançou a solução de atendimento  
ao cliente da Pega com gestão de casos em 
90 dias, seguida de uma fase posterior de 
90 dias mais tarde, que incorporou uma 
integração maior com os sistemas legados 
e uma maior automação, que liberou os 
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A Telstra Corporation Limited 
é a maior empresa de 
telecomunicação e mídia da 
Austrália. A empresa tem 16 
milhões de clientes de serviços 
móveis; 7,5 milhões de clientes 
de telefonia fixa e 3 milhões  

de clientes de banda-larga fixa.  
A empresa emprega quase 32.000 pessoas, e seus 
serviços são vendidos em 362 lojas próprias,  
90 centros comerciais, 127 parceiros de negócio 
e empresarias, sendo distribuídos por mais  
de 15.000 pontos de varejo.
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Metas de negócio
 § Aumentar a satisfação dos clientes, 

conforme medido pelas indicações 
feitas por eles

 § Aumentar a eficiência operacional  
na gestão das mudanças de endereço 
do cliente

 § Obter visibilidade em tempo real do 
processo de realocação de serviços

Resultados
 § Conclusão da implantação em 90 dias

 § Redução de 38% nos créditos cortesia

 § Redução de 30% nas reclamações  
dos clientes

 § Aumento de 180% na promoção  
da marca pelos clientes

“
 

Anteriormente, a complexidade dos processos envolvidos nas ações do cliente 

exigia muito trabalho manual para coordenar todos os elementos. Isso 

impactava os índices de promoção da nossa marca pelo cliente. Agora, podemos 

ver tudo em tempo real e a promoção por parte dos clientes aumentou em 

180%. ”Frank Ferguson 
Analista sênior de negócios da Telstra

SIMPLIFICAÇÃO 
DA REALOCAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA TELSTRA
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Metas de negócio
 § Lidar com a complexidade e reduzir  

os custos de captação e atendimento 
de pedidos B2B

 § Aumentar a qualidade dos pedidos 
e a satisfação dos clientes 

 § Lançar produtos rapidamente, para 
atender às necessidades do mercado

 § Melhorar o planejamento de recursos 

Resultados
 § Reduziu em 51% o trabalho  

de processamento de pedidos

 § Melhorou em 40% a 70%  
o tempo de lançamento 

 § Reduziu em 30% os custos  
dos pedidos de terceiros

 § Ganhadora do prêmio Gartner 
BPM Excellence 2014

“
 

A transformação era uma sobreposição completa dos negócios dos clientes 

empresariais... que nos obrigou a agir com base nas demandas urgentes  

[dos clientes]. ”Jens Fudickar 
Líder da divisão de Enterprise BPM Competence da Vodafone Alemanha

§  Quatro soluções diferentes utilizando tecnologias e aplicações Pega  §  3.500 funcionários usando Pega

EXCELENTE GESTÃO 
DE PEDIDOS

DESAFIO E VISÃO: 

Integrar o processo de 
pedidos B2B para atender 
às expectativas dos 
clientes
Com o seu negócio empresarial crescendo 
rapidamente - e sistemas de TI fragmentados 
- a Vodafone Alemanha sentia cada vez mais 
dificuldade para atender às necessidades 
dos clientes.
A empresa capturava os pedidos dos clientes 
em vários formatos, inclusive planilhas, 
e-mail e portais de clientes. O processo era 
propenso a erros, pois os pedidos não eram 
consistentes nem completos e eram inseridos 
manualmente em vários sistemas de gestão 
de pedidos. Centenas de pedidos secundários 
customizados precisavam ser processadas 
em oito departamentos e localidades 
diferentes. Além disso, alguns pedidos eram 
terceirizados, aumentando o risco de erros  
de processamento. Como os gerentes de 
projeto não conseguiam rastreá-los, muitas 
vezes eram perdidos e não reenviados até 
que o cliente reclamasse. 
A Vodafone Alemanha queria transformar 
a experiência dos clientes cumprindo suas 
promessas feitas durante a venda. O objetivo 
da empresa era criar um processo de captura 
digital de pedidos para todos os canais  
de venda para contribuir com a criação 
de um processo int egrado e automatizado  
de atendimento de pedidos.

RESULTADO:

Conquistou excelência 
operacional em B2B
Com a Pega, a Vodafone reduziu em 51% 
o trabalho de processamento de pedidos 
e acelerou em 40% a 70% o tempo de 
lançamento de melhorias dos processos 
usando metodologias Agile. A empresa 
também reduziu em 30% os custos de 
processamento dos pedidos, por meio 
de melhores interações com provedores 
terceirizados. A satisfação dos clientes 
também aumentou graças à melhor 
visibilidade do processo completo de pedidos. 
A equipe de vendas e os clientes da Vodafone 
agora têm mais confiança, controle e 
visibilidade da entrega de seus serviços, 
gerando uma experiência superior para o 
cliente. A Vodafone está planejando expandir 
a solução Pega para mais canais de venda, 
usando as funcionalidades de captura digital 
de pedidos e uma maior automação dos 
processos. 
A empresa também busca melhorar 
o atendimento ao cliente, fornecendo 
uma visibilidade maior do andamento 
do pedido durante os processos de venda, 
desenvolvimento e operação.

COMO A PEGA AJUDOU:

Possibilitou a gestão 
digital de pedidos, usando 
a abordagem Agile 
A Vodafone Alemanha escolheu a Pega 
por sua abordagem de transformação 
em fases e uso de metodologias Agile. 
O negócio e a TI trabalharam juntos 
na criação da solução, o que acelerou 
o tempo de lançamento. 
Com a Pega, a Vodafone agora faz a captura 
digital de pedidos, o processamento técnico 
do pedido e a automação dos processos 
de negócio. O sistema possibilita o uso de 
um processo multicanal guiado, para  criar 
pedidos claros. O processo de atendimento 
de pedidos garante que o trabalho seja 
atribuído ao profissional certo, com todas 
as informações necessárias para executar 
a tarefa.
Em vez de substituir os sistemas legados,
a Vodafone “sobrepôs” seus recursos 
de TI legados com a solução da Pega, 
renovando as funcionalidades com a 
incorporação dos ativos em novos
processos de negócio. A Pega possibilitou 
a sobreposição e a orquestração completa 
para navegar entre sistemas legados 
diferentes e entregas graduais em fases 
com três a seis meses de duração.
Agora, a Vodafone pode responder de forma 
proativa às disrupções do negócio por meio 
da gestão dos processos e visualização 
da situação. 

A Vodafone Alemanha, 
subsidiária do Grupo 
Vodafone, é uma das 
maiores empresas de 
telecomunicação do mundo.  
Ela possui mais de 400 
milhões de clientes e 90.000 
funcionários em mais de 30 
países.
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A demanda global por água e energia aumenta à medida que a população do mundo  
continua migrando para locais cada vez mais urbanos e desenvolvidos. Com a flutuação  
dos preços da energia, mudanças nos regulamentos, reviravoltas geopolíticas e novas  
formas de produção e distribuição, o setor de energia tenta melhorar o seu desempenho. 

Porém, apesar do compromisso contínuo das empresas de energia com o refinamento de 
seus processos de gestão energética e produção,  as abordagens antigas não são suficientes. 
Mercados turbulentos, clientes mais exigentes, pressões regulatórias e preocupações ambientais 
cada vez mais urgentes exigem do setor de energia uma reformulação completa dos seus 
processos.

As tecnologias, inclusive fluxos de trabalho inteligentes e automatizados, análises  
preditivas, e dispositivos conectados, que ampliam a visibilidade total do mais remoto recurso 
energético, existem para tornar isso possível. O maior desafio que o setor está enfrentando 
é superar a cultura existente e a resistência a novas abordagens, processos e estilos de trabalho, 
que podem ajudá-lo a obter valor máximo com esses investimentos em tecnologias digitais.

A Pega está trabalhando com empresas de energia do mundo todo para prepará-las para a 
nova era da energia. Com novas abordagens para engajamento do cliente, gestão de ativos 
empresariais e manutenção preditiva, estamos ajudando as gigantes do setor de energia a 
visualizar melhor a produção, distribuição, venda e atendimento ao cliente para implantar 
a digitalização completa de seus fluxos de valor. Com isso, as empresas líderes do setor 
poderão reunir o conhecimento e informações necessárias em tempo real para tirar proveito 
de oportunidades estratégicas e maximizar a eficiência de aplicações operacionais, logística, 
equipamentos de campo e suporte ao cliente. Os seguintes estudos de caso oferecem mais 
informações sobre como a Pega pode ajudar empresas como a sua a descobrir formas 
econômicas de se reinventar e se tornar mais digital. Caso tenha alguma pergunta, entre em 
contato comigo pelo e-mail bruce.willians@pega.com.

INTRODUÇÃO
ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS:

22

Bruce Williams

Vice-presidente e líder de linhas de negócio
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INTRODUÇÃO
ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS:
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Metas de negócio
 § Criar uma única plataforma  

de engajamento do cliente em todos  
os canais

 § Processar um alto volume  
de aquisições de nomes para 
faturamento em três horas 

 § Fornecer simulações sofisticadas  
em grande escala

Resultados
 § Reduziu em 85% o tempo  

de obtenção de dados 

 § Aumentou em 20% as conversões  
de clientes nos primeiros três meses

 § Economia multimilionária gerada 
pela nova tecnologia

DESAFIO E VISÃO: 

Mudar do marketing 
forçado para conversas 
com clientes
Essa gigante do setor de serviços públicos  
tem usado uma estratégia de marketing 
baseada nos benefícios do produto, 
executada por meio de comunicação ativa. 
Apesar de seus canais e tecnologias em silos, 
a concessionária desejava engajar os clientes 
em diálogos relevantes no momento certo  
e criar relacionamentos duradouros. 
A empresa percebeu que recriar a plataforma 
de decisões voltadas aos clientes geraria 
melhorias para eles e criaria mais valor a 
partir dos ativos de dados significativos da 
empresa. 
O ambiente desejado para decisões em 
tempo real sobre o cliente  hospedaria canais 
ativos e passivos em uma única plataforma.  
A abordagem de “empurrar produtos” 
para cima do cliente seria substituída por 
conversas com o cliente, para melhorar a sua 
experiência, os níveis de reconhecimento 
e a personalização. Com dados atualizados 
diariamente, a empresa acreditava que a 
latência das campanhas de marketing ativo 
seria reduzida em 95%.

COMO A PEGA AJUDOU:

Criou uma plataforma 
unificada de mensagens 
em vários canais
Usando o Pega Marketing, a empresa 
desenvolveu uma abordagem em fases para 
transformar o ambiente compartimentalizado 
de decisões sobre o cliente em uma 
plataforma unificada para a troca de 

com o mínimo de envolvimento da TI. 
Isso gerou uma economia substancial,  
a autossuficiência do negócio e uma redução 
de 85% na latência dos dados, de quatro 
dias para um dia. No geral, os processos de 
negócio, as tecnologias e a experiência do 
cliente, tudo isso cada vez mais unificado, 
criaram uma ferramenta competitiva 
poderosa.
A  solução da 1ª fase pode gerar até 10 
milhões de nomes para cobrança e endereços 
de serviço em três horas. Ela fornece um 
volume e uma capacidade de processamento 
semelhante nas simulações de contratos 
de nível de serviço (SLA). Na 1ª fase, 
aproximadamente 20 milhões  
de clientes atuais e potenciais receberam um 
contato personalizado. Um bônus imprevisto 
(mas bem-vindo!): a taxa de conversão de 
vendas  cresceu 20% para a empresa.
Com a reengenharia, a plataforma oferecerá  
à empresa um canal estratégico de mão dupla 
para diálogos inteligentes e interações com  
os clientes.

mensagens contextualizadas em diversos 
canais, descrita abaixo:

 § 1ª fase: Transferir os canais passivos  
para uma nova plataforma.

 § 2ª fase: integrar os canais ativos  
e passivos.

 § 3ª fase: Migrar os canais digitais  
para tempo real.

 § 4ª fase: Migrar os demais canais  
para tempo real.

Cinco meses após o início do projeto, a 
empresa havia implantado a solução de 
mensagens e a infraestrutura de nuvem para 
as fases 2 e 3. Ela utilizou o Visual Business 
Director da Pega para criar um módulo 
de treinamento personalizado com várias 
simulações de seus 10 milhões de clientes. 
As funções de relatórios da 1ª fase agora 
fornecem dados sobre os resultados de todas 
as comunicações de venda, vendas cruzadas e 
vendas de itens de maior valor.  
Nas fases de 2 a 4, o sistema digital de 
mensagens contextualizadas será implantado 
nos principais canais, fornecendo aos 12.000 
engenheiros acesso em tempo real a todos os 
dados.

RESULTADO:

Comunicação robusta  
em vários canais para  
20 milhões de 
consumidores de gás
Com a adoção de uma abordagem baseada 
no negócio, a concessionária conseguiu iniciar 
e ampliar a 1ª fase rapidamente, 

“
  

Estamos falando de uma economia de vários milhões de libras com essa mudança 

para a Pega. Bônus: e ainda registramos um aumento de 20% na taxa de conversão 

apenas na 1a fase.” 
 
Business lead da área de Next-Generation Decisioning de uma concessionária  
de serviços públicos do Reino Unido

Essa grande concessionária de serviços públicos 
do Reino Unido tem mais de 10 milhões de clientes 
residenciais e 8 milhões de clientes em potencial 
para seus serviços de gás, eletricidade e serviços 
residenciais. A empresa, uma das seis maiores do 
setor de energia do Reino Unido, gera uma receita de 
$18,9 bilhões (£14,3 bilhões) e emprega quase 30.000 
pessoas.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO REINO UNIDO

MARKETING UNIFICADO 
GERA VALOR

§  20 milhões de aquisições de nomes para faturamento em 3 horas  §  20 milhões de simulações de SLA  
em três horas  §  Um bilhão de ofertas simuladas em três horas
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Metas de negócio
 § Reduzir a dependência em atualizações 

manuais para lidar com as mudanças 
exigidas por alterações das políticas

 § Reduzir o ciclo do contrato

 § Aumentar a produtividade dos 
usuários, voltando o foco para 
atividades de alto valor que gerem 
receita

 § Redução e prevenção de custos

Resultados
 § Solução inicial entregue em 14 semanas

 § Economia estimada de 12.000 horas  
por ano por meio da automação do 
processo

 § Criação de valor de $ 2 milhões

 § Redução dos custos em $ 750.00

 § Prevenção de custos na ordem  
de $ 500.000

REDUÇÃO DO CICLO  
DO CONTRATO, AUMENTO  
DA PRODUTIVIDADE E CORTE 
DOS CUSTOS

DESAFIO E VISÃO: 

Reduzir o ciclo do 
contrato
Essa grande empresa do setor de petróleo  
e gás desejava reduzir o ciclo do contrato, 
que é o tempo necessário para estabelecer 
ou alterar um contrato. Para tanto, a empresa 
precisava ter um visibilidade completa dos 
processos contratuais e dos componentes 
de tempo do ciclo. No entanto, isso não era 
possível devido à falta de integração entre 
as soluções pontuais de ERP, os sistemas de 
gestão da redação contratual e os sistemas 
desenvolvidos internamente. 
Além disso, para cumprir as políticas globais 
e locais que mudam constantemente,  
o departamento de compras era obrigado 
a atualizar manualmente os processos  
de negócio complexos, o que, por sua vez, 
criava novos sistemas. Essas ineficiências 
contínuas prejudicavam a produtividade, 
aumentavam os custos e influenciavam 
negativamente o ciclo do contrato. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Entregou uma solução 
para gestão do ciclo do 
contrato em 14 semanas
A Pega forneceu a solução Contract Lifecycle 
Management para orquestrar o processo de 
criação, análise, aprovação e processamento 
de solicitações relacionadas a contratos.  
Os dashboards foram configurados para 
fornecer aos usuários uma visão geral da 
carga de trabalho do departamento, prazos 
pendentes e produtividade dos usuários. 
Dentro de empresa, a TI criou relatórios 
padrão para as várias funções. Os usuários 
passaram a ser capazes de criar seus  
próprios relatórios  

No futuro, o próprio departamento  
de compras poderá efetuar alterações  
nos processos e regras de negócio, 
garantindo total cumprimento de todas  
as políticas locais e globais. Como o sistema 
utiliza fluxos de processos e regras de 
negócio para automatizar a programação, 
muitas alterações agora podem ser feitas 
rapidamente e diretamente pela equipe de 
compras, reduzindo o envolvimento da TI.

de forma rápida e fácil.
A solução inicial foi entregue em 14 semanas. 
A interface de usuário da Pega era consistente 
e intuitiva, garantindo que a solução fosse 
adotada com sucesso. Aproximadamente 
3.500 profissionais da área de compras do 
mundo inteiro usam a plataforma Pega para 
gerir o ciclo de vida de contratos. Com as 
funções de gestão de processos de negócio  
e gestão de casos, o departamento conseguiu 
definir, configurar e manter facilmente 
complexos processos e regras de negócio, 
que ajudam a empresa a cumprir todas  
as políticas globais e locais.
As funções de relatório da Pega forneceu 
à área de compras uma visão vital de seus 
próprios processos. Contratos de nível 
de serviço foram criados, comunicados e 
aprimorados como resultado de um processo 
de reporte de dados pontual e confiável.

RESULTADO:

Economia de 12.000  
horas por ano
Essa importante empresa do setor de 
petróleo e gás agora consegue visualizar 
todos os processos de compra e começou 
a identificar novas melhorias que podiam 
melhorar a duração dos ciclos de contratos. 
A eliminação dos processos manuais  
deve economizar 12.000 horas anualmente, 
tempo esse que pode ser redirecionado para 
atividades de maior valor, como a negociação 
de contratos (que pode gerar até $ 2 milhões 
por ano). Além disso, dois grandes sistemas 
internos serão tirados de operação, sem 
criação de outros, resultando em uma 
economia adicional de aproximadamente 
$1,25 milhão por ano.

26

“
 

A redução dos processos manuais e dos registros duplicados possibilitou à equipe 

de compras dedicar o seu tempo a atividades que geram maior valor. ” 
Diretor de compras

Gigante do setor petróleo e gás

Uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, 
essa gigante do setor de petróleo e gás atua em 
todos os segmentos do setor petrolífero, de gás 
natural e energia geotérmica. Entre as especialidades 
da empresa estão a exploração,  produção, refino, 
comercialização e transporte de hidrocarbonetos; a 
produção e venda de produtos químicos e a geração 
de energia elétrica.

GIGANTE DO SETOR 
DE PETRÓLEO E GÁS
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Todas as instituições financeiras, de bancos de varejo a firmas de investimento, lutam para sim-
plificar os processos e se tornar mais inovadoras, para conquistar relações mais duradouras com 
os clientes. Muitas dessas instituições estão usando a transformação digital para enfrentar esses 
enormes desafios.

Porém, mesmo sendo a transformação digital um item essencial das agendas estratégicas dos 
bancos, duas outras questões importantes exigem atenção: o contínuo corte de custos, devido à 
incerteza econômica, e a adequação contínua às mudanças regulatórias. Ao mesmo tempo, existe 
uma grande pressão para que os bancos proporcionem uma experiência perfeita aos clientes em 
vários canais, principalmente em um mundo “sempre ligado”.

Os líderes do setor bancário sabem que não podem enfrentar a transformação digital sozinhos. A 
única forma de implantar essas iniciativas é encontrar um parceiro que possa ajudar a sua empresa 
a transformar o seu negócio digitalmente e revolucionar a forma como ela interage com seus clien-
tes e os atende.

A Pega está ajudando as maiores empresas do setor bancário a suprir a demanda atual por eficiên-
cia, agilidade e inovação.  Usando o profundo conhecimento da Pega e o que há de mais novo em 
automação inteligente, as instituições visionárias do setor estão atingindo novos níveis de eficiência 
para restaurar ou manter a lucratividade e a conformidade. 

Basicamente, esses bancos estão usando as aplicações estratégicas e as avançadas competências 
da Pega para reunir os dados de seus clientes e fornecer uma orientação proativa e personalizada, 
para que eles possam tomar decisões financeiras confiáveis. Ao fazer o mesmo, as empresas de 
serviços financeiros podem proporcionar uma experiência digital que garantirá sua posição entre 
os clientes, garantindo não apenas o relacionamento, mas também sua própria relevância e lucra-
tividade no futuro digital que está por vir.

Peço que dedique um minuto para descobrir como a Pega ajudou empresas como a sua a assumir 
os desafios e as oportunidades da era digital. Se tiver alguma pergunta, entre em contato comigo 
pelo e-mail michael.haney@pega.com.
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Metas de negócio
 § Fornecer no desktop de atendimento 

uma visão unifi cada dos ativos dos 
clientes para orientar os atendentes 
que prestam atendimento por telefone 

 § Melhorar o tempo de resposta para 
dúvidas de clientes sobre contas 
e transações 

 § Registrar as solicitações dos clientes 
sobre confi guração de banco móvel 
e alertas por SMS

 § Descobrir se há interesse 
por outros produtos e serviços 

Resultados
 § Redução de 4X no tempo 

de atendimento para as principais 
dúvidas

 § Mais de 1.500 usuários em todos 
os segmentos

 § Reuso de 20% dos componentes 
da Pega na empresa 

DESAFIO E VISÃO: 

Transformar a TI 
para todas as linhas 
de negócio
A visão do Alfa-Bank era unifi car os processos 
semelhantes das diferentes linhas de negócio. 
Ao mesmo tempo, buscava aumentar 
a transparência dos processos de negócio 
para poder controlar o andamento do 
trabalho, as atividades atribuídas e os 
SLAs do trabalho. O Alfa-Bank também 
queria acelerar o desenvolvimento e reduzir 
os custos reusando partes semelhantes 
dos processos de negócio. Também desejava 
aumentar a colaboração entre o negócio 
e a TI no desenvolvimento de aplicações de 
negócio e, enquanto aumentava a qualidade 
dos processos de negócio, melhorar também 
a experiência dos clientes reduzindo os SLAs 
e o número de documentos e solicitações 
perdidos. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Reduziu o tempo de 
lançamento de produtos 
com uma infraestrutura 
renovada
O Alfa-Bank desenvolveu diversas aplicações 
usando as plataformas Pega 6 e Pega 7, 
inclusive a aplicação Pega Client Service para 
clientes corporativos. Essas são aplicações 
da área de vendas (automação das vendas) 
e administrativa, que abrangem vários 
segmentos, como varejo, PMEs e corporativo. 
Durante as atividades, a Pega conseguiu 
sobrepor e renovar a infraestrutura existente, 
integrando-a com tipos diferentes de sistemas 
de registro (principal sistema bancário, SAP 
HR). Usando a ferramenta Direct Capture of 

Objectives (DCO) da Pega e uma metodologia 
mais ágil para tirar proveito da capacidade de 
implantar novas funcionalidades rapidamente, 
o banco conseguiu antecipar o lançamento de 
produtos de forma signifi cativa.

RESULTADO:

Melhorou os níveis de 
atendimento e aumentou 
fidelidade 
Além da queda de 400% no tempo de 
atendimento nos principais processos 
da central de atendimento corporativo, 
redução dos erros de consulta e melhoria 
da experiência dos clientes, o banco 
obteve outros resultados signifi cativos. 
Como a arquitetura da Pega incentiva 
o compartilhamento de integrações 
empresariais e funcionalidades dos 
processos, o banco conseguiu reutilizar 
20% dos componentes (técnicos e de 
negócio); criar diversas aplicações sem 
documentos “em papel”; unifi car mais 
de 100 subprocessos de fi liais regionais 
e certifi car mais de 100 especialistas 
de TI com um programa de treinamento 
interno da Pega.

“
 

Esse projeto é um bom exemplo de como a implantação da Pega é rápida. 

Usando uma conexão Avaya padrão e a aplicação de atendimento da Pega, 

conseguimos implantar a solução rapidamente e reduzir 4X o tempo 

de atendimento. ”Martin Pilecky
Diretor de TI do Alfa-Bank JSC, na Pegaworld 2015 

O Alfa-Bank tem mais de 200 agências na Rússia e 
na Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 
O banco também tem subsidiárias no Cazaquistão, 
Holanda e EUA. A rede de agências da CEI oferece 
uma gama completa de serviços bancários 
comerciais e de investimento para pessoas físicas e 
jurídicas. 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 
CORPORATIVO: REDUÇÃO 
DE 4X DO TEMPO 
DE ATENDIMENTO
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Metas de negócio
 § Ser a mais respeitada marca  

de serviços do mundo

 § Fornecer um atendimento perfeito  
em todos os canais de entrega

 § Criar um único portal de atendimento 
global

 § Aumentar a agilidade do negócio

 § Aprofundar as relações com os clientes 
e aumentar o engajamento em cada 
interação

Resultados
 § 68 locais de atendimento em 12 países 

e 6 idiomas

 § 12.000 profissionais de atendimento  
ao cliente

 § Mais de 200 milhões de interações  
por ano

 § Redução de 75% nos custos com  
novas implantações

FORNECIMENTO 
DE ATENDIMENTO GLOBAL 
SUPERIOR

DESAFIO E VISÃO: 

Proporcionar uma 
experiência incomparável 
ao cliente dentro 
da margem
Com 50 locais de atendimento no mundo,  
a American Express tem a visão de ser a  
mais respeitada marca de serviços do mundo. 
Isso significa superar continuamente as 
expectativas dos clientes, mesmo em um 
“mundo sempre disponível”, com demandas 
que mudam rapidamente e canais de entrega 
sempre em evolução. Porém, conforme 
os canais de atendimento se tornaram 
mais complexos, as operações da empresa 
começaram a sofrer pressão. O desafio: 
consolidar 22 departamentos de atendimento 
nacionais (EUA) e internacionais em um 
único departamento e fornecer aos clientes 
sistemas diferentes em numerosos países 
e linhas de negócio. Manter  
o ecossistema funcionando, atualizado 
e interconectado não era barato. 
A empresa percebeu que precisava 
padronizar os processos de negócio e criar 
um único portal de atendimento ao cliente 
para todos os profissionais de atendimento 
em todas as regiões. Isso significava uma 
experiência superior para os usuários 
em uma plataforma tecnológica disponível 
99,9% do tempo, com funções robustas de 
recuperação e tempos de resposta imbatíveis.

COMO A PEGA AJUDOU:

Criou valor com o 
atendimento ao cliente 
desde o primeiro dia
A Amex desenvolveu e aprimorou as 
experiências planejadas para o estado futuro, 
tanto para clientes como para funcionários, 

inclusive japonês e alemão. Mais de 200 
milhões de interações são feitas na nova 
aplicação por meio de 180 processos,  
o que representa cerca de 90%  
do trabalho dos atendentes.
Além disso, a Amex percebeu que,  
ao incorporar os usuários atuais às equipes 
de desenvolvimento e criação, ela não gerava 
um PMV - produto mínimo viável - e sim
um produto mínimo adorável. 
Além de continuar ocupando a primeira 
posição no índice da JD Edwards em termos 
de satisfação de clientes de cartões de 
crédito, a Amex registrou um aumento dos 
gastos dos titulares de cartões e melhorou o 
tempo médio de atendimento, a rotatividade 
de clientes, as margens e a satisfação dos 
clientes. As novas áreas reutilizaram 70% 
das bases desenvolvidas anteriormente,
o que levou a uma redução de 75% dos 
custos de novas implantações.

em parceria com os usuários da solução. 
A companhia incluiu seus profissionais de 
atendimento nas equipes de desenvolvimento 
e criação.
A Amex criou um centro de especialização 
(COE) corporativa, no qual as aplicações são 
desenvolvidas e entregues para diversas 
linhas de negócio usando tecnologias da 
Pega, fornecendo componentes comuns 
que podem ser reutilizados na empresa. 
Isso resultou em governança, colaboração 
e reusabilidade em toda a empresa.

“Quando a linha de negócio para 
clientes corporativos chegou  
para nós e disse que precisávamos 
criar um portal específico para  
o segmento, conseguimos reusar 
70% do que já existia na arquitetura 
do portal original.”Ileana Figueroa 
Vice-presidente de tecnologias  
para redes de atendimento global  
da American Express.

Em sua jornada, a Amex adotou um modelo 
de desenvolvimento altamente engajado, que 
usou a metodologia Agile Scrum combinada 
com a colaboração liderada pelos usuários e 
com governança aberta.

RESULTADO:

Gerou eficiência como a 
melhor marca de serviços 
do mundo.
A plataforma baseada na tecnologia da Pega 
foi lançada em 12 países e seis idiomas, 

“
 

Agora estamos presentes em 12 mercados, 12 países e com atendimento em seis 

idiomas. Estamos lidando com mais de 200 milhões de interações por ano e esse 

número continua crescendo. ”Stuart Green 
Vice-presidente de atendimento global da American Express

A American Express Company, 
também conhecida como Amex,  
é famosa por seu cartão de crédito, 
cartão de crédito com pagamento 
integral e traveller’s checks 

empresariais. Os cartões da Amex são responsáveis 
por, aproximadamente, 24% do volume total  
de dólares decorrentes de transações com cartões 
de crédito nos Estados Unidos. Fundada em 1850,  
a Amex é classificada na posição 88 do índice 
Fortune 500. Em 2015, Amex tinha um patrimônio 
total de $ 161 bilhões, um volume de gastos  
de $ 1 trilhão e uma receita de $ 32,8 bilhões.
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Metas de negócio
 § Melhorar a qualidade e a  

consistência do atendimento  
de clientes corporativos

 § Fornecer dados detalhados  
de contas e transações globalmente

 § Padronizar a contabilidade conforme 
os requisitos locais e regionais

 § Capacitar representantes de 
atendimento nas filiais locais

Resultados
 § Redução do tempo de resposta  

a consultas dos clientes de 24  
para 2 horas

 § Redução dos custos e riscos 
por meio do maior cumprimento  
das leis regionais e locais

 § Criação de uma visão global,  
de diversos produtos em todos  
os canais de cada cliente

 § Utilização de fluxos de trabalho 
automatizados para aumentar a 
eficiência da área administrativa

“
 

Nosso objetivo era fornecer ao cliente o melhor atendimento do setor  

e acredito que a solução da Pega nos ajudou a alcançar esse objetivo. ”Executivo da unidade de serviços de transações de um banco corporativo global

CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS 
COM UM ATENDIMENTO 
GLOBAL PADRONIZADO

DESAFIO E VISÃO: 

Transformar o 
atendimento no mundo 
inteiro
Esse banco corporativo global desejava 
fornecer aos seus maiores clientes um 
atendimento consistente, além de dados 
detalhados das contas e transações em 
vários continentes e fusos horários. Para 
alcançar essa meta, a unidade de serviços 
de transações do banco desejava integrar 
vários serviços e sistemas de suporte em 
ferramentas e processos automatizados e 
padronizados para administrar 750 milhões 
de transações por ano. Com cerca de 
65.000 clientes em mais de 100 países em 
seis continentes, a unidade de serviços de 
transações acomoda 2.200 aplicações de 
negócio e permite que as regiões alterem as 
ferramentas e funcionalidades para cumprir 
as exigências locais, regionais e federais 
necessárias para o atendimento corporativo.

COMO A PEGA AJUDOU:

Forneceu uma plataforma 
estratégica de 
atendimento global
O banco tirou proveito da capacidade 
única da Pega de definir processos comuns 
e reutilizáveis, combinados com regras 
dinâmicas, para acomodar regulamentos, 
produtos, canais e normas locais. Uma 
interface unificada com uma única tela da 
Pega fornece uma visão completa, em tempo 
real, de cada cliente, inclusive os dados de 
transações e contas, fusão de relatórios e 
contas e scorecards de clientes.
Com recomendações e orientação da Pega, 
os profissionais de atendimento do banco 

A solução da Pega também forneceu aos 
clientes funções de autoatendimento. Como 
um número maior de consultas agora é feito 
de forma rápida e eficaz no autoatendimento, 
os atendentes conseguem se concentrar 
mais nas consultas mais complexas.  
Com o autoatendimento, o banco aumentou 
o volume de transações processadas 
e a produtividade geral, o que contribuiu  
para a redução dos gastos com equipamentos 
e os riscos operacionais.

conseguem oferecer um serviço consistente 
no mundo todo, também atendendo  
a exigências específicas. O scorecard de 
clientes fornece um retrato valioso das 
principais métricas da conta e, ao mesmo 
tempo, possibilita à unidade de serviços 
de transações demonstrar sua capacidade  
de cumprir as metas de serviço. 
O banco também tirou vantagem  
da capacidade da Pega de se integrar 
rapidamente às suas ferramentas para 
utilizar a infraestrutura existente e evitar 
a interrupção do serviço.
A unidade de serviços de transação 
desenvolveu um roteiro de dois anos, dividido 
em fases, que garantiu a entrega harmoniosa 
de serviços e continuidade do negócio, uma 
customização mínima, processos integrados 
e sistemas simplificados. A solução da Pega 
hoje é usada pelos 3.500 profissionais de 
atendimento do banco no mundo inteiro.

RESULTADO:

Maior qualidade de 
atendimento em um 
décimo do tempo 
A padronização dos dados em um front end 
consistente liberou os atendentes locais 
da necessidade de entrar em contato com 
centrais de atendimento de outras regiões 
para resolver dúvidas de clientes. O tempo 
de resolução caiu de vinte e quatro para 
duas horas para consultas simples sobre 
serviços. Além disso, a automação dos 
fluxos de trabalho reduziu a quantidade 
de trabalho necessária para transações 
básicas, aumentando a eficiência da área de 
retaguarda e possibilitando à equipe dedicar 
mais tempo ao fornecimento de orientação 
estratégica aos clientes. 

Tendo entre seus clientes tesoureiros, diretores 
financeiros, gerentes patrimoniais e gerentes 
financeiros que representam 95% das empresas 
listadas na revista Fortune 500, esse conhecido 
banco global, que administra vários trilhões de 
dólares em ativos em custódia e trustes, oferece 
serviços integrados de gestão de caixa, fundos, 
títulos e negociação a empresas multinacionais, 
instituições financeiras e órgãos públicos.
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Metas de negócio
 § Melhorar a qualidade e a  

consistência do atendimento  
de clientes corporativos

 § Fornecer dados detalhados  
de contas e transações globalmente

 § Padronizar a contabilidade conforme 
os requisitos locais e regionais

 § Capacitar representantes de 
atendimento nas filiais locais

Resultados
 § Redução do tempo de resposta  

a consultas dos clientes de 24  
para 2 horas

 § Redução dos custos e riscos 
por meio do maior cumprimento  
das leis regionais e locais

 § Criação de uma visão global,  
de diversos produtos em todos  
os canais de cada cliente

 § Utilização de fluxos de trabalho 
automatizados para aumentar a 
eficiência da área administrativa

“
 

Nosso objetivo era fornecer ao cliente o melhor atendimento do setor  

e acredito que a solução da Pega nos ajudou a alcançar esse objetivo. ”Executivo da unidade de serviços de transações de um banco corporativo global

CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS 
COM UM ATENDIMENTO 
GLOBAL PADRONIZADO

DESAFIO E VISÃO: 

Transformar o 
atendimento no mundo 
inteiro
Esse banco corporativo global desejava 
fornecer aos seus maiores clientes um 
atendimento consistente, além de dados 
detalhados das contas e transações em 
vários continentes e fusos horários. Para 
alcançar essa meta, a unidade de serviços 
de transações do banco desejava integrar 
vários serviços e sistemas de suporte em 
ferramentas e processos automatizados e 
padronizados para administrar 750 milhões 
de transações por ano. Com cerca de 
65.000 clientes em mais de 100 países em 
seis continentes, a unidade de serviços de 
transações acomoda 2.200 aplicações de 
negócio e permite que as regiões alterem as 
ferramentas e funcionalidades para cumprir 
as exigências locais, regionais e federais 
necessárias para o atendimento corporativo.

COMO A PEGA AJUDOU:

Forneceu uma plataforma 
estratégica de 
atendimento global
O banco tirou proveito da capacidade 
única da Pega de definir processos comuns 
e reutilizáveis, combinados com regras 
dinâmicas, para acomodar regulamentos, 
produtos, canais e normas locais. Uma 
interface unificada com uma única tela da 
Pega fornece uma visão completa, em tempo 
real, de cada cliente, inclusive os dados de 
transações e contas, fusão de relatórios e 
contas e scorecards de clientes.
Com recomendações e orientação da Pega, 
os profissionais de atendimento do banco 

A solução da Pega também forneceu aos 
clientes funções de autoatendimento. Como 
um número maior de consultas agora é feito 
de forma rápida e eficaz no autoatendimento, 
os atendentes conseguem se concentrar 
mais nas consultas mais complexas.  
Com o autoatendimento, o banco aumentou 
o volume de transações processadas 
e a produtividade geral, o que contribuiu  
para a redução dos gastos com equipamentos 
e os riscos operacionais.

conseguem oferecer um serviço consistente 
no mundo todo, também atendendo  
a exigências específicas. O scorecard de 
clientes fornece um retrato valioso das 
principais métricas da conta e, ao mesmo 
tempo, possibilita à unidade de serviços 
de transações demonstrar sua capacidade  
de cumprir as metas de serviço. 
O banco também tirou vantagem  
da capacidade da Pega de se integrar 
rapidamente às suas ferramentas para 
utilizar a infraestrutura existente e evitar 
a interrupção do serviço.
A unidade de serviços de transação 
desenvolveu um roteiro de dois anos, dividido 
em fases, que garantiu a entrega harmoniosa 
de serviços e continuidade do negócio, uma 
customização mínima, processos integrados 
e sistemas simplificados. A solução da Pega 
hoje é usada pelos 3.500 profissionais de 
atendimento do banco no mundo inteiro.

RESULTADO:

Maior qualidade de 
atendimento em um 
décimo do tempo 
A padronização dos dados em um front end 
consistente liberou os atendentes locais 
da necessidade de entrar em contato com 
centrais de atendimento de outras regiões 
para resolver dúvidas de clientes. O tempo 
de resolução caiu de vinte e quatro para 
duas horas para consultas simples sobre 
serviços. Além disso, a automação dos 
fluxos de trabalho reduziu a quantidade 
de trabalho necessária para transações 
básicas, aumentando a eficiência da área de 
retaguarda e possibilitando à equipe dedicar 
mais tempo ao fornecimento de orientação 
estratégica aos clientes. 

Tendo entre seus clientes tesoureiros, diretores 
financeiros, gerentes patrimoniais e gerentes 
financeiros que representam 95% das empresas 
listadas na revista Fortune 500, esse conhecido 
banco global, que administra vários trilhões de 
dólares em ativos em custódia e trustes, oferece 
serviços integrados de gestão de caixa, fundos, 
títulos e negociação a empresas multinacionais, 
instituições financeiras e órgãos públicos.
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Metas de negócio
 § Reduzir a complexidade

 § Padronizar a arquitetura

 § Estabelecer uma estrutura robusta 
e sustentável de processos

 § Mudar a cultura para trabalhar de 
forma mais rápida, fácil e simples

Resultados
 § Aumento de 30% a 80% da efi ciência 

de mais de 500 processos

 § Aumentou de 60% da produtividade 
do desenvolvimento

 § Consolidação de mais de 40 sistemas 
legados 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
NO IŞBANK

DESAFIO E VISÃO: 

Atrair clientes mais 
jovens com o banco 
digital
Aproximadamente 17% da população da 
Turquia têm entre 14 e 24 anos, o que  
representa mais de 13,5 milhões de clientes 
bancários em potencial que utilizam a 
tecnologia e são digitalmente avançados. 
Como o banco mais antigo do país, o Işbank 
percebeu que para atender a essa crescente 
e jovem população, precisaria embarcar em 
uma jornada rumo à transformação digital. 
Porém, ele precisava primeiro passar por 
uma transformação operacional para ganhar 
efi ciência e abandonar os processos manuais 
em papel. 
Os objetivos da iniciativa do Işbank, 
chamada de Opera, eram: 

 § simplicidade: Adicionar 500 novos 
processos, aumentar a efi ciência em 30% 
e simplifi car a plataforma tecnológica. 

 § padronização: Criar uma abordagem 
padrão para a gestão de casos, 
relatórios e COE.

 § sustentabilidade: Desenvolver 
uma arquitetura robusta baseada 
em tecnologias digitais e Agile. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Forneceu a plataforma 
para o programa de 
transformação 
O Işbank percebeu que as plataformas 
existentes não eram sufi cientes para atingir o 
objetivo de manter a competitividade 

e atender às necessidades dos clientes. 
Após uma rigorosa avaliação de fornecedores, 
o banco escolheu a solução de gestão 
de casos da Pega. “Gostamos da visibilidade 
e do poder que a ferramenta oferece para 
aplicar sua visão à vida real”, disse Ali Yalçın, 
gerente da unidade de gestão de processos 
de negócio e desenvolvimento de canais 
bancários digitais do Işbank.
O Işbank conseguiu reduzir rapidamente 
os prazos de entrega, implantar um ambiente 
unifi cado, consolidar e desativar os sistemas 
legados, implantar novas aplicações nas 
agências e centros operacionais, implantar 
mais de 30 projetos e realizar a sua 
transformação digital.

RESULTADO:

Funcionalidades digitais 
geram economia de 
milhões
O Işbank se concentrou na mudança de sua 
base operacional para concretizar sua visão 
da transformação digital. Sua colaboração 
com a Pega na iniciativa Ópera promoveu 
simplicidade, padronização e sustentabilidade 
em mais de 500 processos e abriu o caminho 
para que o Isbank se tornasse o banco digital 
da Turquia.
Com aumento da efi ciência em 30% a 80% 
na maioria dos processos e a desativação 
de 40 sistemas legados, o banco conseguiu 
economizar entre $50 e $60 milhões.  

“
 

Para ser um banco digital, não basta digitalizar os pontos de interação com 

os seus clientes; também é importante digitalizar todos os seus processos. ”Hakan Aran
Diretor de TI do Işbank 
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§  Usuários individuais diários: 15.000  §  Pico de sessões simultâneas: 5.000  §  Pico de instâncias de casos diárias: 
80.000   §  13 a 14 milhões de casos por ano  §  Mais de 30 projetos

Fundado em 1924, o Türkiye İş Bankası, 
ou simplesmente İşbank, é um dos maiores
bancos da Turquia e uma das maiores instituições 
fi nanceiras do mundo. Ele possui uma rede de 1.354 
agências no país e 55 estrangeiras e atende a mais 
de 14 milhões de clientes. Sua receita bruta em 2015 
foi de US$ 6,8 bilhões em capital de Tier 1, conforme 
defi nido pelo Banco de Liquidação Internacional da 
Basileia.
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para o programa de 
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aplicar sua visão à vida real”, disse Ali Yalçın, 
gerente da unidade de gestão de processos 
de negócio e desenvolvimento de canais 
bancários digitais do Işbank.
O Işbank conseguiu reduzir rapidamente 
os prazos de entrega, implantar um ambiente 
unifi cado, consolidar e desativar os sistemas 
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mais de 30 projetos e realizar a sua 
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Metas de negócio
 § Reduzir o tempo médio de atendimento

 § Aumentar as oportunidades de venda

 § Reduzir o índice de erros

 § Reduzir o tempo de treinamento  
dos atendentes

 § Facilitar o uso das aplicações  
pelos atendentes 

Resultados
 § Redução de 66% do tempo médio  

de atendimento para processos  
de pagamento  

 § Aumento das vendas cruzadas  
e de produtos de maior valor 

 § Aumento da conformidade 
dos atendentes

 § Redução do tempo de treinamento  
e rotatividade dos atendentes

“
 

Estamos criando um ambiente no qual conhecemos nossos clientes individualmente  

e, com o Pega Robotic Automation, reduzimos o tempo médio de atendimento  

e o tempo de treinamento, também aumentando as oportunidades de venda 

e a conformidade de nossos atendentes. ”Vice-presidente e gerente operacional e de serviços de gestão de um grande banco  
de varejo dos EUA

PEGA AJUDA BANCO A ATINGIR 
PRINCIPAIS MÉTRICAS

DESAFIO E VISÃO: 

Tornar o atendimento 
mais rápido e aumentar 
as vendas dos atendentes
Esse grande banco de varejo dos Estados 
Unidos precisava melhorar o atendimento ao 
cliente, o retorno sobre as vendas de seus 
representantes de vendas e das centrais 
de atendimento. A instituição usava uma 
combinação de sistemas legados que incluía 
CRM da Siebel, Visual Basic e aplicações 
baseadas em mainframe e Internet. O uso 
dessas aplicações díspares resultou em um 
ambiente complexo, no qual os atendentes 
precisavam frequentemente alternar entre 
telas, impactando seu desempenho em várias 
áreas importantes. O banco desejava uma 
maior eficiência, processos de conformidade 
mais simples e treinamentos mais rápidos. 
Ele queria que os atendentes adquirissem 
níveis básicos de proficiência e depois se 
tornassem “experientes” mais rapidamente, 
para que pudessem começar a criar mais 
oportunidades de venda em um prazo menor. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Possibilitou a geração 
imediata de ROI com  
a implantação
Após implantar o Pega Robotic Desktop 
Automation em apenas 90 dias, o banco 
obteve um ROI imediato. Com a metodologia 
Agile, os analistas do banco agora conseguem, 
em tempo recorde, reagir às avaliações do 
desempenho e realizar melhorias na solução 
em todos os desktops.  O banco conseguiu 
integrar várias aplicações legadas diferentes 
sem precisar alterar nenhuma aplicação 

trabalho reforçam constantemente os 
procedimentos adequados e a realização 
correta das tarefas. Os gerentes das centrais 
podem registrar as métricas do desktop 
de cada usuário para analisar os processos 
e refinar os fluxos de trabalho.
O tempo de treinamento dos atendentes 
também diminuiu, sendo eles considerados 
maduros e experientes em muito menos 
tempo do que os 60 dias necessários 
anteriormente.

subjacente, inclusive o sistema Windows 
e o CRM legado em VB, os emuladores 
que rodavam várias sessões  e aplicações 
no terminal de mainframe 3270 e diversas 
aplicações de Internet. Interfaces compostas 
foram criadas, com a fusão dos campos 
e controles mais acessados, unificando a 
visualização das informações do cliente 
e possibilitando melhorias imediatas dos 
fluxos de trabalho. O banco automatizou 
as tarefas repetitivas, como a verificação do 
cliente, transferências de fundos, liberação de 
garantias, quitações de hipotecas, alterações 
de endereços e telefones e transferências de 
dados para vendas ativas. 

RESULTADO:

Soluções para 
desktop aumentam 
a produtividade dos 
atendentes
O banco reduziu consideravelmente o 
tempo médio de atendimento em diversos 
processos importantes. Em um único 
processo de pagamento, 22 processos 
foram automatizados, reduzindo em 66% 
o tempo médio de atendimento, de 360 
para 120 segundos. O menor tempo de 
atendimento influenciou diretamente o 
engajamento dos funcionários e aumentou 
o sucesso das vendas cruzadas e de serviços 
de maior valor. Com menos distrações nas 
aplicações, os atendentes agora conseguem 
oferecer um serviço melhor e mais preciso. 
A função de cópia automática de formulários 
reduziu drasticamente os dados errados; 
a conformidade dos atendentes também 
melhorou com os novos prompts: formulários 
e passos automatizados do fluxo de 

Um dos maiores bancos dos EUA, essa instituição 
possui 100 bilhões em ativos e oferece produtos 
e serviços de gestão de investimentos, serviços 
bancários de varejo, serviços de banco comercial e 
de investimentos e financiamento ao consumidor em 
todo o mundo.

BANCO DE VAREJO 
DE GRANDE PORTE DOS EUA
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Metas de negócio
 § Reduzir o tempo médio de atendimento
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dos atendentes
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pelos atendentes 
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dos atendentes
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“
 

Estamos criando um ambiente no qual conhecemos nossos clientes individualmente  

e, com o Pega Robotic Automation, reduzimos o tempo médio de atendimento  

e o tempo de treinamento, também aumentando as oportunidades de venda 

e a conformidade de nossos atendentes. ”Vice-presidente e gerente operacional e de serviços de gestão de um grande banco  
de varejo dos EUA

PEGA AJUDA BANCO A ATINGIR 
PRINCIPAIS MÉTRICAS

DESAFIO E VISÃO: 

Tornar o atendimento 
mais rápido e aumentar 
as vendas dos atendentes
Esse grande banco de varejo dos Estados 
Unidos precisava melhorar o atendimento ao 
cliente, o retorno sobre as vendas de seus 
representantes de vendas e das centrais 
de atendimento. A instituição usava uma 
combinação de sistemas legados que incluía 
CRM da Siebel, Visual Basic e aplicações 
baseadas em mainframe e Internet. O uso 
dessas aplicações díspares resultou em um 
ambiente complexo, no qual os atendentes 
precisavam frequentemente alternar entre 
telas, impactando seu desempenho em várias 
áreas importantes. O banco desejava uma 
maior eficiência, processos de conformidade 
mais simples e treinamentos mais rápidos. 
Ele queria que os atendentes adquirissem 
níveis básicos de proficiência e depois se 
tornassem “experientes” mais rapidamente, 
para que pudessem começar a criar mais 
oportunidades de venda em um prazo menor. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Possibilitou a geração 
imediata de ROI com  
a implantação
Após implantar o Pega Robotic Desktop 
Automation em apenas 90 dias, o banco 
obteve um ROI imediato. Com a metodologia 
Agile, os analistas do banco agora conseguem, 
em tempo recorde, reagir às avaliações do 
desempenho e realizar melhorias na solução 
em todos os desktops.  O banco conseguiu 
integrar várias aplicações legadas diferentes 
sem precisar alterar nenhuma aplicação 

trabalho reforçam constantemente os 
procedimentos adequados e a realização 
correta das tarefas. Os gerentes das centrais 
podem registrar as métricas do desktop 
de cada usuário para analisar os processos 
e refinar os fluxos de trabalho.
O tempo de treinamento dos atendentes 
também diminuiu, sendo eles considerados 
maduros e experientes em muito menos 
tempo do que os 60 dias necessários 
anteriormente.

subjacente, inclusive o sistema Windows 
e o CRM legado em VB, os emuladores 
que rodavam várias sessões  e aplicações 
no terminal de mainframe 3270 e diversas 
aplicações de Internet. Interfaces compostas 
foram criadas, com a fusão dos campos 
e controles mais acessados, unificando a 
visualização das informações do cliente 
e possibilitando melhorias imediatas dos 
fluxos de trabalho. O banco automatizou 
as tarefas repetitivas, como a verificação do 
cliente, transferências de fundos, liberação de 
garantias, quitações de hipotecas, alterações 
de endereços e telefones e transferências de 
dados para vendas ativas. 

RESULTADO:

Soluções para 
desktop aumentam 
a produtividade dos 
atendentes
O banco reduziu consideravelmente o 
tempo médio de atendimento em diversos 
processos importantes. Em um único 
processo de pagamento, 22 processos 
foram automatizados, reduzindo em 66% 
o tempo médio de atendimento, de 360 
para 120 segundos. O menor tempo de 
atendimento influenciou diretamente o 
engajamento dos funcionários e aumentou 
o sucesso das vendas cruzadas e de serviços 
de maior valor. Com menos distrações nas 
aplicações, os atendentes agora conseguem 
oferecer um serviço melhor e mais preciso. 
A função de cópia automática de formulários 
reduziu drasticamente os dados errados; 
a conformidade dos atendentes também 
melhorou com os novos prompts: formulários 
e passos automatizados do fluxo de 

Um dos maiores bancos dos EUA, essa instituição 
possui 100 bilhões em ativos e oferece produtos 
e serviços de gestão de investimentos, serviços 
bancários de varejo, serviços de banco comercial e 
de investimentos e financiamento ao consumidor em 
todo o mundo.

BANCO DE VAREJO 
DE GRANDE PORTE DOS EUA
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Metas de negócio
 § Melhorar a experiência dos clientes 

internos e externos

 § Reduzir o custo do atendimento  
por cliente e da conformidade

 § Adotar a gestão do ciclo de vida 
completo do cliente 

 § Aumentar a eficiência operacional  
com uma abordagem  
de transformação global

Resultados
 § Redução do custo do atendimento 

por cliente e da conformidade 

 § Aumento da transparência 
e do foco no cliente

 § Solução implantada em nove  
países com mais de 200 usuários

TRANSFORMANDO 
A INTEGRAÇÃO DE NOVOS 
CLIENTES E A CONFORMIDADE

DESAFIO E VISÃO: 

Transformar a integração 
de novos clientes e o 
atendimento
Os clientes internos desse banco universal 
estavam cada vez mais preocupados com 
o custo das plataformas existentes, a falta 
de personalização, o cumprimento dos 
regulamentos locais e a falta de agilidade 
da TI. Quando esse grupo global de serviços 
bancários e soluções para investidores 
anunciou seu programa de transformação, 
ele teve como foco dois tópicos importantes: 
substituir a plataforma interna de integração 
de novos clientes e implantar uma nova 
plataforma de atendimento ao cliente.
O banco desejava trocar a abordagem de 
integração em silos por uma solução global de 
gestão do ciclo de vida do cliente. O projeto 
também precisava atender ao objetivo da 
TI de desenvolver aplicações estratégicas 
usando uma plataforma compartilhada e a 
metodologias Agile de entrega contínua.
As aplicações estratégicas da Pega são 
fortemente alinhadas às atividades de 
integração de novos clientes, atendimento, 
interfaces de clientes e eficiência operacional. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Adotou uma abordagem 
holística para atingir as 
metas dos clientes do 
banco
Quando o grupo bancário avaliou a Pega 
para o seu projeto de integração/KYC, ele 
comparou a solução da companhia com uma 
possível solução desenvolvida internamente. 
Ao mesmo tempo, as empresas trabalharam 
para identificar outros tópicos relacionados 

Agora tem a oportunidade gerar os benefícios 
desejados:

 § Redução do custo do atendimento  
e da conformidade

 § Aumento da transparência e do foco  
no cliente 

Com base no sucesso já obtido, o banco 
planeja levar as soluções Pega para a área  
de negócio e comercial da instituição.

à gestão do ciclo de vida do cliente, como 
atendimento e eficiência operacional. Isso 
gerou uma relação sólida com a diretoria  
do banco. 
Outros fatores decisivos foram:

 § A capacidade da Pega de adotar uma 
abordagem holística para fornecer uma 
plataforma global alinhada à estratégia 
digital do banco (combinando aplicações 
estratégicas e uma plataforma de 
desenvolvimento Agile).

 § As amplas referências da Pega  
no setor de serviços financeiros.

 § As soluções para portfólio e a entrega 
Agile, que foram testadas em duas 
extensas provas de conceito com base 
nas necessidades específicas do banco, 
cobrindo serviços de integração de novos 
clientes e de atendimento.

RESULTADO:

Gestão do ciclo de vida 
do cliente melhora a 
experiência do cliente
As aplicações estratégicas da Pega estão 
fortemente alinhadas às iniciativas do grupo 
bancário, que abrangem a integração de 
novos clientes, atendimento, simplificação da 
interface dos clientes e eficiência operacional. 
A Pega cumpre e viabiliza o programa de 
transformação digital do banco e apoia 
totalmente sua estratégia digital.
Trabalhando com a Pega, o banco implantou 
um ciclo de vida completo do cliente e uma 
plataforma de simplificação do trabalho em 
nove países, para mais de 200 usuários de 
produção, em apenas três meses. 
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Essa instituição multinacional francesa de serviços 
bancários e financeiros é uma das maiores da 
Europa. O grupo possui um modelo bancário 
universal diversificado e combina solidez financeira 
com crescimento sustentável. Possui mais de 
148.000 funcionários e ampla presença na Europa 
e na Ásia.

GRANDE BANCO UNIVERSAL

“
 

A Pega insere uma estrutura organizacional e de trabalho em uma atividade  

que era  manual e com isso nos ajuda a obter a estrutura adequada. ”Patrocinador executivo de um grande banco universal
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Metas de negócio
 § Melhorar a experiência dos clientes 

internos e externos

 § Reduzir o custo do atendimento  
por cliente e da conformidade

 § Adotar a gestão do ciclo de vida 
completo do cliente 

 § Aumentar a eficiência operacional  
com uma abordagem  
de transformação global

Resultados
 § Redução do custo do atendimento 

por cliente e da conformidade 

 § Aumento da transparência 
e do foco no cliente

 § Solução implantada em nove  
países com mais de 200 usuários

TRANSFORMANDO 
A INTEGRAÇÃO DE NOVOS 
CLIENTES E A CONFORMIDADE

DESAFIO E VISÃO: 

Transformar a integração 
de novos clientes e o 
atendimento
Os clientes internos desse banco universal 
estavam cada vez mais preocupados com 
o custo das plataformas existentes, a falta 
de personalização, o cumprimento dos 
regulamentos locais e a falta de agilidade 
da TI. Quando esse grupo global de serviços 
bancários e soluções para investidores 
anunciou seu programa de transformação, 
ele teve como foco dois tópicos importantes: 
substituir a plataforma interna de integração 
de novos clientes e implantar uma nova 
plataforma de atendimento ao cliente.
O banco desejava trocar a abordagem de 
integração em silos por uma solução global de 
gestão do ciclo de vida do cliente. O projeto 
também precisava atender ao objetivo da 
TI de desenvolver aplicações estratégicas 
usando uma plataforma compartilhada e a 
metodologias Agile de entrega contínua.
As aplicações estratégicas da Pega são 
fortemente alinhadas às atividades de 
integração de novos clientes, atendimento, 
interfaces de clientes e eficiência operacional. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Adotou uma abordagem 
holística para atingir as 
metas dos clientes do 
banco
Quando o grupo bancário avaliou a Pega 
para o seu projeto de integração/KYC, ele 
comparou a solução da companhia com uma 
possível solução desenvolvida internamente. 
Ao mesmo tempo, as empresas trabalharam 
para identificar outros tópicos relacionados 

Agora tem a oportunidade gerar os benefícios 
desejados:

 § Redução do custo do atendimento  
e da conformidade

 § Aumento da transparência e do foco  
no cliente 

Com base no sucesso já obtido, o banco 
planeja levar as soluções Pega para a área  
de negócio e comercial da instituição.

à gestão do ciclo de vida do cliente, como 
atendimento e eficiência operacional. Isso 
gerou uma relação sólida com a diretoria  
do banco. 
Outros fatores decisivos foram:

 § A capacidade da Pega de adotar uma 
abordagem holística para fornecer uma 
plataforma global alinhada à estratégia 
digital do banco (combinando aplicações 
estratégicas e uma plataforma de 
desenvolvimento Agile).

 § As amplas referências da Pega  
no setor de serviços financeiros.

 § As soluções para portfólio e a entrega 
Agile, que foram testadas em duas 
extensas provas de conceito com base 
nas necessidades específicas do banco, 
cobrindo serviços de integração de novos 
clientes e de atendimento.

RESULTADO:

Gestão do ciclo de vida 
do cliente melhora a 
experiência do cliente
As aplicações estratégicas da Pega estão 
fortemente alinhadas às iniciativas do grupo 
bancário, que abrangem a integração de 
novos clientes, atendimento, simplificação da 
interface dos clientes e eficiência operacional. 
A Pega cumpre e viabiliza o programa de 
transformação digital do banco e apoia 
totalmente sua estratégia digital.
Trabalhando com a Pega, o banco implantou 
um ciclo de vida completo do cliente e uma 
plataforma de simplificação do trabalho em 
nove países, para mais de 200 usuários de 
produção, em apenas três meses. 
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Essa instituição multinacional francesa de serviços 
bancários e financeiros é uma das maiores da 
Europa. O grupo possui um modelo bancário 
universal diversificado e combina solidez financeira 
com crescimento sustentável. Possui mais de 
148.000 funcionários e ampla presença na Europa 
e na Ásia.

GRANDE BANCO UNIVERSAL

“
 

A Pega insere uma estrutura organizacional e de trabalho em uma atividade  

que era  manual e com isso nos ajuda a obter a estrutura adequada. ”Patrocinador executivo de um grande banco universal
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Metas de negócio
 § Criar uma fonte de dados de KYC/ 

diligência centralizada para bancos 
e clientes corporativos 

 § Possibilitar a ordenação e gestão dos 
perfi s de KYC por meio de processos 
integrados e automatizados

 § Acelerar o tempo de lançamento 
de produtos conforme a evolução
das regras 

Resultados
 § Lançamento em seis meses, para 

113.000 pessoas jurídicas

 § Mais de 2.200 clientes de compras 
e corporativos com mais de 350.000 
documentos carregados

 § Integração e manutenção completa 
de todos os produtos de investimento 
e clientes; encerramento de contas 
inativas

“Com o Pega CLM, a abertura de contas e a conformidade ocorrem rapidamente, 

para que as empresas possam ter liquidez e diminuir o tempo de lançamento

de produtos. Trabalhamos com mais de 1.500 clientes para reduzir o ônus 

do KYC e administrar diversos terceiros de forma bilateral.”Jon May
CEO, kyc.com (Markit)

FACILITANDO O KYC 
PARA MILHARES DE BANCOS

DESAFIO E VISÃO: 

Superar as 
complexidades do 
KYC para instituições 
financeiras
As grandes instituições de serviços fi nanceiros 
gastam muito tempo e dinheiro para cumprir 
regulamentos que mudam constantemente, 
principalmente quando se trata de garantir a 
conformidade com as normas de “Conhecer o 
seu Cliente” (Know Your Customer - KYC) para 
seus clientes e coligadas. Devido à quantidade 
de trabalhos duplicados no mercado, a Markit 
e a Genpact viram a oportunidade de fornecer 
uma fonte centralizada de uma “cópia de 
ouro” de dados de due dilligence de KYC. 
Ordenar e administrar esses perfi s não são 
uma tarefa fácil. A coleta das informações 
necessárias é feita manualmente e envolve 
pesquisas sobre estruturas corporativas 
multinacionais complexas, diretores de 
empresas, regiões empresariais, etc., que 
infl uenciam as informações que precisam 
ser ordenadas. Essa atividade requer 
um processo controlado, monitorado e 
gerenciado. Também precisa ser auditada, 
pois os serviços de KYC assumem a 
responsabilidade de provar que os perfi s 
estão corretos, atualizados e que são 
administrados de forma adequada.

COMO A PEGA AJUDOU:

Usou a plataforma 
Pega 7 como motor de 
conformidade de KYC 
Para ajudar a kyc.com, a Markit e a Genpact 
decidiram usar a solução de gestão de casos 
e CRM da Pega 7 para  criar e manter seus 
perfi s de KYC e FACTA.

Isso resultou num menor tempo de 
lançamento de serviços ao incorporar 
novas localidades, instituições fi nanceiras e 
clientes fi nais. Os casos são desencadeados 
por uma variedade de fatores:  um novo 
cliente acessando como cliente sem perfi l 
cadastrado; perfi s existentes que precisam 
ser analisados e atualizados; uma ação 
empresarial (como uma aquisição); inserção 
de dados externos (publicidade negativa 
contra a organização); um questionamento 
de um cliente bancário que acredita que as 
informações fornecidas pelo serviço de KYC 
estão incorretas, etc.  
Com a função de gestão de casos da Pega 7, 
o Kyc.com pode ser controlado e auditado, 
com rápido atendimento das necessidades 
do cliente.

RESULTADO:

Milhares de clientes 
contam com a Kyc.com
A Markit e a Genpact escolheram a Pega 
porque a maioria de seus clientes já a 
utilizavam nos seus processos de integração 
e análise dos clientes. A Pega é amplamente 
reconhecida como líder de mercado nessa 
área. 
Devido à facilidade e velocidade com que 
as alterações podem ser feitas, de modo a 
acompanhar as mudanças de regulamentos e 
clientes, e às funções de integração avançadas 
e fl exíveis, a Markit e a Genpact consideraram 
a Pega a única opção.
Hoje, 12 dos maiores bancos do mundo 
utilizam os serviços da Kyc.com e mais de 
2.200 clientes de compras e corporativos 
estão registrados. A Kyc.com atende a mais de 
113.000 empresas, com 350.000 documentos 
carregados no seu sistema.

A Kyc.com é uma joint venture entre a IHS Markit e 
a Genpact, importantes fornecedoras de serviços 
fi nanceiros. A empresa oferece um conjunto robusto 
de serviços nas áreas de conformidade, tributos, 
validação de dados e dados de referência, atendendo 
a mais de 113.000 empresas com mais de 350.000 
documentos. Doze dos maiores bancos do mundo 
e mais de 2.200 clientes de compras e corporativos, 
6.000 empresas  e 80 bancos contam com a Kyc.com.
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Metas de negócio
 § Criar uma fonte de dados de KYC/ 

diligência centralizada para bancos 
e clientes corporativos 

 § Possibilitar a ordenação e gestão dos 
perfi s de KYC por meio de processos 
integrados e automatizados

 § Acelerar o tempo de lançamento 
de produtos conforme a evolução
das regras 

Resultados
 § Lançamento em seis meses, para 

113.000 pessoas jurídicas

 § Mais de 2.200 clientes de compras 
e corporativos com mais de 350.000 
documentos carregados

 § Integração e manutenção completa 
de todos os produtos de investimento 
e clientes; encerramento de contas 
inativas

“Com o Pega CLM, a abertura de contas e a conformidade ocorrem rapidamente, 

para que as empresas possam ter liquidez e diminuir o tempo de lançamento

de produtos. Trabalhamos com mais de 1.500 clientes para reduzir o ônus 

do KYC e administrar diversos terceiros de forma bilateral.”Jon May
CEO, kyc.com (Markit)

FACILITANDO O KYC 
PARA MILHARES DE BANCOS

DESAFIO E VISÃO: 

Superar as 
complexidades do 
KYC para instituições 
financeiras
As grandes instituições de serviços fi nanceiros 
gastam muito tempo e dinheiro para cumprir 
regulamentos que mudam constantemente, 
principalmente quando se trata de garantir a 
conformidade com as normas de “Conhecer o 
seu Cliente” (Know Your Customer - KYC) para 
seus clientes e coligadas. Devido à quantidade 
de trabalhos duplicados no mercado, a Markit 
e a Genpact viram a oportunidade de fornecer 
uma fonte centralizada de uma “cópia de 
ouro” de dados de due dilligence de KYC. 
Ordenar e administrar esses perfi s não são 
uma tarefa fácil. A coleta das informações 
necessárias é feita manualmente e envolve 
pesquisas sobre estruturas corporativas 
multinacionais complexas, diretores de 
empresas, regiões empresariais, etc., que 
infl uenciam as informações que precisam 
ser ordenadas. Essa atividade requer 
um processo controlado, monitorado e 
gerenciado. Também precisa ser auditada, 
pois os serviços de KYC assumem a 
responsabilidade de provar que os perfi s 
estão corretos, atualizados e que são 
administrados de forma adequada.

COMO A PEGA AJUDOU:

Usou a plataforma 
Pega 7 como motor de 
conformidade de KYC 
Para ajudar a kyc.com, a Markit e a Genpact 
decidiram usar a solução de gestão de casos 
e CRM da Pega 7 para  criar e manter seus 
perfi s de KYC e FACTA.

Isso resultou num menor tempo de 
lançamento de serviços ao incorporar 
novas localidades, instituições fi nanceiras e 
clientes fi nais. Os casos são desencadeados 
por uma variedade de fatores:  um novo 
cliente acessando como cliente sem perfi l 
cadastrado; perfi s existentes que precisam 
ser analisados e atualizados; uma ação 
empresarial (como uma aquisição); inserção 
de dados externos (publicidade negativa 
contra a organização); um questionamento 
de um cliente bancário que acredita que as 
informações fornecidas pelo serviço de KYC 
estão incorretas, etc.  
Com a função de gestão de casos da Pega 7, 
o Kyc.com pode ser controlado e auditado, 
com rápido atendimento das necessidades 
do cliente.

RESULTADO:

Milhares de clientes 
contam com a Kyc.com
A Markit e a Genpact escolheram a Pega 
porque a maioria de seus clientes já a 
utilizavam nos seus processos de integração 
e análise dos clientes. A Pega é amplamente 
reconhecida como líder de mercado nessa 
área. 
Devido à facilidade e velocidade com que 
as alterações podem ser feitas, de modo a 
acompanhar as mudanças de regulamentos e 
clientes, e às funções de integração avançadas 
e fl exíveis, a Markit e a Genpact consideraram 
a Pega a única opção.
Hoje, 12 dos maiores bancos do mundo 
utilizam os serviços da Kyc.com e mais de 
2.200 clientes de compras e corporativos 
estão registrados. A Kyc.com atende a mais de 
113.000 empresas, com 350.000 documentos 
carregados no seu sistema.

A Kyc.com é uma joint venture entre a IHS Markit e 
a Genpact, importantes fornecedoras de serviços 
fi nanceiros. A empresa oferece um conjunto robusto 
de serviços nas áreas de conformidade, tributos, 
validação de dados e dados de referência, atendendo 
a mais de 113.000 empresas com mais de 350.000 
documentos. Doze dos maiores bancos do mundo 
e mais de 2.200 clientes de compras e corporativos, 
6.000 empresas  e 80 bancos contam com a Kyc.com.
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Metas de negócio
 § Integrar aplicações legadas, inclusive de 

mainframe, Windows e Internet 

 § Dinamizar os processos de negócio 
para os funcionários do banco, sem 
alterar os códigos das aplicações. 

 § Reduzir e simplificar o treinamento de 
novos gerentes de conta  

Resultados
 § Redução da taxa de erros de 29,7% 

para 2% 

 § Redução do tempo de processamento 
em 78% 

 § Execução do processamento de contas 
em duplicidade

 § Redução de 28% no tempo médio 
de atendimento para verificação de 
apólices 

BANCO GERA VALOR 
COM AUTOMAÇÃO

DESAFIO E VISÃO: 

Automatizar a tarefas 
manuais para melhorar  
o atendimento ao cliente
Essa central de atendimento bancário 
enfrentava os típicos gargalos de processos 
que costumam atormentar o setor. Processos 
de negócio complexos e manuais exigiam 
que os funcionários alternassem entre 
diversas telas de diversas aplicações legadas. 
Isso impedia que o banco fornecesse um 
atendimento excepcional aos clientes. 
A instituição percebeu que se integrasse 
as várias aplicações legadas de mainframe, 
Windows e Internet, ela aumentaria a 
eficiência e dinamizaria os processos de 
negócio. Ela desejava conseguir isso sem 
precisar alterar os códigos das aplicações 
existentes, podendo assim reduzir e 
simplificar o treinamento dos novos  
gerentes de conta.

COMO A PEGA AJUDOU:

Economizou tempo 
e reduziu os custos 
rapidamente dos 
processos das agências 
O banco usou a solução Pega Robotic 
Automation para criar o protótipo de 
uma solução que incluía seis automações 
em aproximadamente três semanas. 
Após duas semanas de treinamento, dois 
desenvolvedores do banco assumiram o 
projeto. Os projetos iniciais eram voltados aos 
processos de verificação para financiamento 
e empréstimos, abertura e manutenção 
de contas e vendas de produtos mais 
sofisticados para contas corrente, poupança 

e outros investimentos. A nova funcionalidade 
abrange três áreas de negócio: administrativa, 
agência bancária e central de atendimento. Ao 
integrar as aplicações legadas sem alterar o 
código fonte, a instituição economizou tempo 
e dinheiro.

RESULTADO:

Processos mais simples 
possibilitaram ao banco 
se concentrar em projetos 
de maior valor
O tempo de cadastro nas agências caiu de 
70 para 45 segundos por pessoa e quatro 
aplicações legadas foram fundidas em uma 
única tela. Na central de atendimento, a 
solução Pega Robotic Automation foi usada 
para integrar as aplicações legadas, atualizar 
automaticamente os dados da conta nas 
telas e reforçar o cumprimento da política. 
Resultado: O tempo médio de atendimento 
caiu 120 segundos (28%) por atendente por 
chamada e a taxa  de erros caiu de 29,7% 
para 2%. 
Na área administrativa, o Pega Robotic 
Automation integrou vários processos 
importantes, reduzindo o tempo de 
processamento em 78% e dobrando o 
número de contas processadas. Com isso, 
o número de funcionários necessários 
para realizar a verificação do crédito e 
outros processos manuais também caiu, 
permitindo que a instituição direcionasse a 
equipe a outros projetos. Não foi necessário 
fazer novos investimentos para atualizar 
as aplicações legadas, e a equipe agora 
está explorando novas oportunidades de 
produtividade e economia usando o Pega 
Robotic Automation.

Essa central de atendimento de um banco global 
processa contas correntes, solicitações de 
empréstimos, cartões de crédito e outros produtos 
de investimento. O banco está presente em mais de 
100 países e a central de atendimento é considerada 
uma líder inovadora entre a comunidade bancária 
do país.
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“
 

Entendemos rapidamente o fato de que não tínhamos acesso aos nossos 

sistemas de origem e que as aplicações bancárias de grande escala precisavam 

executar as transações dos clientes por meio de processos simples e integrados, 

mas não tínhamos controle direto para melhorar esses sistemas. ” 
Vice-presidente sênior de tecnologias corporativas de um banco multinacional
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Metas de negócio
 § Integrar aplicações legadas, inclusive de 

mainframe, Windows e Internet 

 § Dinamizar os processos de negócio 
para os funcionários do banco, sem 
alterar os códigos das aplicações. 

 § Reduzir e simplificar o treinamento de 
novos gerentes de conta  

Resultados
 § Redução da taxa de erros de 29,7% 

para 2% 

 § Redução do tempo de processamento 
em 78% 

 § Execução do processamento de contas 
em duplicidade

 § Redução de 28% no tempo médio 
de atendimento para verificação de 
apólices 

BANCO GERA VALOR 
COM AUTOMAÇÃO
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Metas de negócio
 § Entender o que é importante 

para os clientes 

 § Atender os clientes em momentos  
de necessidade

 § Fornecer uma ótima experiência 
em todos os canais 

 § Gerar valor duradouro em cada um 
dos relacionamentos

Resultados
 § Apoio a mais de 100 jornadas 

de clientes

 § Aumento de 20% na retenção 
de hipotecas

 § Transição da agência para Internet 
aumentou de 0% para 40%

 § ROI de 10 -1 com recomendação  
da melhor ação seguinte em 2015 

“  Estamos criando um ambiente no qual conhecemos nossos clientes individualmente  

e queremos usar o que sabemos para entender o que é mais importante para eles, 

para podermos estar presentes nos momentos importantes.”Jessica Cuthbertson 
Diretora de ciência dos dados e decisões sobre clientes do RBS

§    17 milhões de clientes usuários de diversos canais  §  15.000 atendentes em vários canais
§    Mais de dois bilhões de interações personalizadas por ano

TORNANDO O RBS O BANCO 
MAIS CONFIÁVEL

DESAFIO E VISÃO: 

Personologia: Tomar 
as melhores decisões 
conhecendo de fato os 
clientes  
Após a crise financeira global, o Royal Bank 
of Scotland (RBS) se encontrava em um 
mercado altamente competitivo e precisava 
trabalhar duro para atrair e reter clientes 
lucrativos. Para desenvolver uma base sólida 
de contas de varejo, o banco precisava adotar 
uma abordagem de marketing personalizada 
- aprimorando o relacionamento com os 
clientes para se tornar mais eficaz. 
Para alcançar a meta de se tornar “o banco 
mais confiável”, o RBS precisava abandonar 
a abordagem de “empurrar” produtos e 
passar a gerar valor a partir dos diálogos 
com os clientes. Além de criar uma nova base 
de clientes e aumentar as oportunidades 
de vendas cruzadas, a instituição precisava 
garantir a fidelidade dos clientes e um fluxo 
de receita duradouro e sustentável. 
Tradicionalmente, o RBS dependia de 
campanhas de “retração e expansão”, mas 
o objetivo do seu novo estatuto era facilitar 
os serviços bancários, ouvir os clientes e 
gerar valor nos momentos de necessidade. 
Para proporcionar essa experiência, o RBS 
precisava utilizar análises avançadas e gestão 
das decisões para tornar as interações com  
os clientes mais pessoais (e lucrativas) em 
todos os canais.

COMO A PEGA AJUDOU:

Personalização usando 
um cérebro “sempre 
ligado” do cliente
O RBS conhecia o valor dos dados,  

e aprovar programas rapidamente 
- em poucos dias, em vez de vários meses.
O investimento do banco nas aplicações 
da Pega forneceu a inteligência e orientação 
necessária para gerar diálogos de grande 
valor nos canais usados pelos atendentes. 
Os funcionários das agências descobriram 
que, além das recomendações relevantes, 
coisas simples, como mensagens de “feliz 
aniversário”, tornam o diálogo mais profundo 
e personalizado e contribui para o aumento 
da fidelidade.
Além disso, a personalização dos canais 
de Internet do banco, onde ocorrem milhões 
de interações de clientes todos os dias, 
também impactou diretamente a receita. 
A retenção de hipotecas subiu 20%, e 40% 
dos atendimentos nas agências passaram
a ser agendados online - há alguns anos esse 
índice era de 0%. 
Ao reinvestir em seus clientes, o RBS passou 
a ocupar a posição de “banco mais confiável”, 
um relacionamento por vez. 

mas precisava unificar os dados em todos 
os canais usando o contexto do cliente para 
maximizar o impacto. Com o Pega Marketing 
Application, que utilizava o Customer 
Decision Hub em todos os canais, o RBS 
poderia interagir com seus 17 milhões de 
clientes usando uma abordagem individual 
personalizada. 
O RBS integrou as recomendações 
personalizadas da melhor ação seguinte em 
seus canais de Internet, agência, central de 
atendimento e canais de marketing ativo. 
Essas recomendações não se limitavam a 
vendas, tendo sido desenvolvidas para guiar 
diálogos fundamentados para servir os 
clientes e não somente vender. A instituição 
criou mais de 100 roteiros exclusivos  para 
realçar a experiência dos clientes; esses 
roteiros apresentariam ofertas e mensagens 
relevantes durante cada uma das duas 
bilhões de interações de clientes com  
o banco por ano.  
Era necessário possuir força analítica; assim,  
o aprendizado automático da Pega foi 
integrado ao processo. Essa funcionalidade 
forneceu uma estrutura de autoaprendizado 
que evoluiria com o cliente, adaptando a 
estratégia e tática automaticamente conforme 
a situação mudasse.

RESULTADO:

RBS conquista a 
confiança dos clientes
Tendo refeito a sua abordagem usada  
com os clientes com base no conceito  
de “Personologia”, a RBS agora apresenta 
conteúdos relevantes para os clientes em 
tempo real, em canais de atendimento ativo 
e receptivo. Com as funções Agile incluídas 
na plataforma Pega, o banco pode analisar  

Fundado em 1727 e com sede em Edimburgo, Escócia, 
o Grupo Royal Bank of Scotland (RBS) possui as marcas 
NatWest, Ulster Bank e RBS e conta com mais de 
92.000 funcionários, 2.200 agências e 17 milhões de 
clientes. O RBS tem um simples propósito: atender bem 
os clientes. Sua ambição declarada é se tornar líder em 
atendimento, confiança e fidelidade do cliente.
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Metas de negócio
 § Entender o que é importante 

para os clientes 

 § Atender os clientes em momentos  
de necessidade

 § Fornecer uma ótima experiência 
em todos os canais 

 § Gerar valor duradouro em cada um 
dos relacionamentos

Resultados
 § Apoio a mais de 100 jornadas 

de clientes

 § Aumento de 20% na retenção 
de hipotecas

 § Transição da agência para Internet 
aumentou de 0% para 40%

 § ROI de 10 -1 com recomendação  
da melhor ação seguinte em 2015 

“  Estamos criando um ambiente no qual conhecemos nossos clientes individualmente  

e queremos usar o que sabemos para entender o que é mais importante para eles, 

para podermos estar presentes nos momentos importantes.”Jessica Cuthbertson 
Diretora de ciência dos dados e decisões sobre clientes do RBS

§    17 milhões de clientes usuários de diversos canais  §  15.000 atendentes em vários canais
§    Mais de dois bilhões de interações personalizadas por ano

TORNANDO O RBS O BANCO 
MAIS CONFIÁVEL

DESAFIO E VISÃO: 

Personologia: Tomar 
as melhores decisões 
conhecendo de fato os 
clientes  
Após a crise financeira global, o Royal Bank 
of Scotland (RBS) se encontrava em um 
mercado altamente competitivo e precisava 
trabalhar duro para atrair e reter clientes 
lucrativos. Para desenvolver uma base sólida 
de contas de varejo, o banco precisava adotar 
uma abordagem de marketing personalizada 
- aprimorando o relacionamento com os 
clientes para se tornar mais eficaz. 
Para alcançar a meta de se tornar “o banco 
mais confiável”, o RBS precisava abandonar 
a abordagem de “empurrar” produtos e 
passar a gerar valor a partir dos diálogos 
com os clientes. Além de criar uma nova base 
de clientes e aumentar as oportunidades 
de vendas cruzadas, a instituição precisava 
garantir a fidelidade dos clientes e um fluxo 
de receita duradouro e sustentável. 
Tradicionalmente, o RBS dependia de 
campanhas de “retração e expansão”, mas 
o objetivo do seu novo estatuto era facilitar 
os serviços bancários, ouvir os clientes e 
gerar valor nos momentos de necessidade. 
Para proporcionar essa experiência, o RBS 
precisava utilizar análises avançadas e gestão 
das decisões para tornar as interações com  
os clientes mais pessoais (e lucrativas) em 
todos os canais.

COMO A PEGA AJUDOU:

Personalização usando 
um cérebro “sempre 
ligado” do cliente
O RBS conhecia o valor dos dados,  

e aprovar programas rapidamente 
- em poucos dias, em vez de vários meses.
O investimento do banco nas aplicações 
da Pega forneceu a inteligência e orientação 
necessária para gerar diálogos de grande 
valor nos canais usados pelos atendentes. 
Os funcionários das agências descobriram 
que, além das recomendações relevantes, 
coisas simples, como mensagens de “feliz 
aniversário”, tornam o diálogo mais profundo 
e personalizado e contribui para o aumento 
da fidelidade.
Além disso, a personalização dos canais 
de Internet do banco, onde ocorrem milhões 
de interações de clientes todos os dias, 
também impactou diretamente a receita. 
A retenção de hipotecas subiu 20%, e 40% 
dos atendimentos nas agências passaram
a ser agendados online - há alguns anos esse 
índice era de 0%. 
Ao reinvestir em seus clientes, o RBS passou 
a ocupar a posição de “banco mais confiável”, 
um relacionamento por vez. 

mas precisava unificar os dados em todos 
os canais usando o contexto do cliente para 
maximizar o impacto. Com o Pega Marketing 
Application, que utilizava o Customer 
Decision Hub em todos os canais, o RBS 
poderia interagir com seus 17 milhões de 
clientes usando uma abordagem individual 
personalizada. 
O RBS integrou as recomendações 
personalizadas da melhor ação seguinte em 
seus canais de Internet, agência, central de 
atendimento e canais de marketing ativo. 
Essas recomendações não se limitavam a 
vendas, tendo sido desenvolvidas para guiar 
diálogos fundamentados para servir os 
clientes e não somente vender. A instituição 
criou mais de 100 roteiros exclusivos  para 
realçar a experiência dos clientes; esses 
roteiros apresentariam ofertas e mensagens 
relevantes durante cada uma das duas 
bilhões de interações de clientes com  
o banco por ano.  
Era necessário possuir força analítica; assim,  
o aprendizado automático da Pega foi 
integrado ao processo. Essa funcionalidade 
forneceu uma estrutura de autoaprendizado 
que evoluiria com o cliente, adaptando a 
estratégia e tática automaticamente conforme 
a situação mudasse.

RESULTADO:

RBS conquista a 
confiança dos clientes
Tendo refeito a sua abordagem usada  
com os clientes com base no conceito  
de “Personologia”, a RBS agora apresenta 
conteúdos relevantes para os clientes em 
tempo real, em canais de atendimento ativo 
e receptivo. Com as funções Agile incluídas 
na plataforma Pega, o banco pode analisar  

Fundado em 1727 e com sede em Edimburgo, Escócia, 
o Grupo Royal Bank of Scotland (RBS) possui as marcas 
NatWest, Ulster Bank e RBS e conta com mais de 
92.000 funcionários, 2.200 agências e 17 milhões de 
clientes. O RBS tem um simples propósito: atender bem 
os clientes. Sua ambição declarada é se tornar líder em 
atendimento, confiança e fidelidade do cliente.
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Os líderes de governo possuem algumas das maiores responsabilidades do mundo. 
São cobrados o tempo todo para garantir a segurança pública, cuidar dos veteranos 
e membros em serviço e administrar uma infraestrutura crítica. As organizações 
governamentais preservam o ar que respiramos, a terra da qual desfrutamos e a água 
que bebemos. Sua dedicação e serviços significam oferecer benefícios trabalhistas de 
forma eficiente, ajudar as pessoas em momentos de dificuldade e proteger as nações 
contra ameaças. 

Para realizar cada uma dessas missões,  os líderes de governo observam atentamente 
suas tecnologias e processos. A TI está evoluindo com uma rapidez inacreditável 
e os órgãos governamentais estão enfrentando desafios espantosos: pressões 
orçamentárias, modernização de sistemas legados, mudanças nas expectativas 
dos cidadãos, populações migratórias e a necessidade de alcançar resultados mais 
rapidamente. Os líderes dessas instituições são bons administradores do dinheiro dos 
contribuintes e garantem que todos os investimentos sejam escalonáveis e flexíveis.  
A Pega se sente incrivelmente orgulhosa por ser parceira dos nossos clientes do setor 
governamental e por abordar cada um desses desafios comuns, ajudando as instituições 
a fornecer valor rapidamente e se preparar para mudanças futuras. 

Peço que leia os seguintes casos para saber como os governos de todo o mundo estão 
abrindo o caminho para a mudança. Se tiver alguma pergunta, estou à sua disposição 
pelo e-mail douglas.averill@pega.com. 
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Douglas Averill 
Líder da divisão global de negócios governamentais da Pegasystems
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Metas de negócio
 § Melhorar a experiência dos clientes, 

reduzir custos e acabar com problemas 
nos pagamentos de impostos

 § Fornecer opções de autoatendimento 
seguras aos contribuintes

 § Automatizar os processos manuais 
para reduzir o número de exceções  
e enviar mais rapidamente  
as restituições de imposto

 § Validar as declarações de imposto 
de renda do estado todo frente o 
complexo código tributário que muda 
constantemente

 § Aumentar a produtividade dos 
funcionários

Resultados
 § Geração de $2 bilhões em receita para 

o estado 

 § Processamento de 16 milhões de 
declarações em menos de quatro 
meses

 § Autoatendimento disponível 24 horas 
para correspondências sobre imposto 
de renda pessoa física 

 § Redução do custo médio de 
fechamento do ano fiscal 

CALIFÓRNIA GERA 
$2  BILHÕES EM SERVIÇOS 
PARA OS CIDADÃOS

DESAFIO E VISÃO: 

Eliminando as diferenças 
nos pagamentos dos 
contribuintes
Como a declaração de imposto de renda 
fornece a maior parte da renda do estado 
para investimento em serviços para os 
cidadãos, a California Franchise Tax Board  
(CA FTB) precisava acabar com a diferença 
entre o patrimônio dos cidadãos e o 
que de fato pagavam em impostos. 
Aproximadamente 20% das declarações 
incorretas era resultado da falta de 
pagamentos pelos contribuintes que 
usavam formulários errados e outros 
problemas.
A CA FTB também queria validar 
as declarações estaduais de forma rápida 
e automática para cumprimento do complexo 
código tributário, que muda constantemente.
Antes da Pega, a validação era feita 
manualmente. A meta da CA FTB era reduzir 
a quantidade de exceções, validar as regras 
automaticamente e ensinar aos contribuintes 
como calcular seus impostos de forma correta 
e eficiente. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Aumentou a 
produtividade dos 
funcionários e melhorou  
a experiência dos clientes
Para atingir essas metas, a CA FTB escolheu 
a Pega para validar as declarações de 
impostos estaduais corretamente. A aplicação 
da Pega faz parte do projeto Enterprise Data 
to Revenue (EDR), voltado a operações de 
empresas e modernização do sistema. 
A Pega foi utilizada pela primeira vez para 

automatizar o processamento  
da correspondência em papel e, 
posteriormente, como a plataforma usada 
para processar  todas as 16 milhões de 
declarações de imposto de renda de pessoa 
física do ano de 2016, totalizando 960.000 
declarações por dia. 
Após os documentos serem escaneados,  
uma aplicação hospedada na plataforma  
Pega identifica o tipo de correspondência  
e a encaminha automaticamente para 
a pessoa ou departamento certo. 
Anteriormente, a CA FTB separava  
os documentos impressos manualmente  
em várias categorias.

RESULTADO:

Melhor atendimento  
ao cliente, economia  
para o contribuinte
Com as novas funcionalidades, as declarações 
são analisadas e validadas automaticamente, 
reduzindo os custos de processamento 
e aumentando a produtividade dos 
funcionários.  
Eliminando praticamente todos os processos 
ineficientes em papel, o EDR automatizará  
o processamento de, aproximadamente, um 
milhão de declarações digitais e impressas. 
O EDR também fornece uma opção segura de 
autoatendimento para os contribuintes, valida 
as declarações e automatiza e padroniza os 
processos manuais. Os contribuintes podem 
escolher inclusive a forma de entrega de 
correspondência - por e-mail, telefone ou 
mensagem de texto - para que recebam as 
respostas às suas perguntas - e a restituição 
do imposto - mais rapidamente. 

A Franchise Tax Board do estado da Califórnia é a 
segunda maior agência fiscal dos Estados Unidos 
e a sexta maior economia do mundo, processando 
mais de 16 milhões de declarações de imposto de 
renda de pessoas físicas e um milhão de declarações 
de pessoas jurídicas anualmente. A agência fornece 
serviços e informações para ajudar os contribuintes 
a preencher suas declarações de forma correta e no 
prazo certo. 

“
 

O ano de 2016 foi o nosso melhor ano fiscal. As melhorias geradas, inclusive a adoção das 
aplicações Pega, ajudaram-nos a processar mais de 16 milhões de declarações de imposto  
de renda em menos de 4 meses. Apenas na última semana foram processadas quatro 

milhões de registros sem nenhum problema ou solicitação de atendimento. ”Cathy Cleek 
Diretora de TI da California Franchise Tax Board 

§ 960.000 declarações processadas por dia no período de pico   § 24.000 declarações processadas 
em uma hora    § Quatro milhões de declarações  em uma semana
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Com a aplicação, a CA FTB também consegue 
automatizar de forma inteligente o processo 
de declaração em qualquer cenário possível, 
enviando mais rapidamente as restituições  
aos cidadãos e pagamentos ao estado. 
Como resultado da melhoria dos processos 
e da automatização, o EDR gerou mais  
de $2 bilhões de receita para o estado.
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Metas de negócio
 § Melhorar a experiência dos clientes, 

reduzir custos e acabar com problemas 
nos pagamentos de impostos

 § Fornecer opções de autoatendimento 
seguras aos contribuintes

 § Automatizar os processos manuais 
para reduzir o número de exceções  
e enviar mais rapidamente  
as restituições de imposto

 § Validar as declarações de imposto 
de renda do estado todo frente o 
complexo código tributário que muda 
constantemente

 § Aumentar a produtividade dos 
funcionários

Resultados
 § Geração de $2 bilhões em receita para 

o estado 

 § Processamento de 16 milhões de 
declarações em menos de quatro 
meses

 § Autoatendimento disponível 24 horas 
para correspondências sobre imposto 
de renda pessoa física 

 § Redução do custo médio de 
fechamento do ano fiscal 

CALIFÓRNIA GERA 
$2  BILHÕES EM SERVIÇOS 
PARA OS CIDADÃOS

DESAFIO E VISÃO: 

Eliminando as diferenças 
nos pagamentos dos 
contribuintes
Como a declaração de imposto de renda 
fornece a maior parte da renda do estado 
para investimento em serviços para os 
cidadãos, a California Franchise Tax Board  
(CA FTB) precisava acabar com a diferença 
entre o patrimônio dos cidadãos e o 
que de fato pagavam em impostos. 
Aproximadamente 20% das declarações 
incorretas era resultado da falta de 
pagamentos pelos contribuintes que 
usavam formulários errados e outros 
problemas.
A CA FTB também queria validar 
as declarações estaduais de forma rápida 
e automática para cumprimento do complexo 
código tributário, que muda constantemente.
Antes da Pega, a validação era feita 
manualmente. A meta da CA FTB era reduzir 
a quantidade de exceções, validar as regras 
automaticamente e ensinar aos contribuintes 
como calcular seus impostos de forma correta 
e eficiente. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Aumentou a 
produtividade dos 
funcionários e melhorou  
a experiência dos clientes
Para atingir essas metas, a CA FTB escolheu 
a Pega para validar as declarações de 
impostos estaduais corretamente. A aplicação 
da Pega faz parte do projeto Enterprise Data 
to Revenue (EDR), voltado a operações de 
empresas e modernização do sistema. 
A Pega foi utilizada pela primeira vez para 

automatizar o processamento  
da correspondência em papel e, 
posteriormente, como a plataforma usada 
para processar  todas as 16 milhões de 
declarações de imposto de renda de pessoa 
física do ano de 2016, totalizando 960.000 
declarações por dia. 
Após os documentos serem escaneados,  
uma aplicação hospedada na plataforma  
Pega identifica o tipo de correspondência  
e a encaminha automaticamente para 
a pessoa ou departamento certo. 
Anteriormente, a CA FTB separava  
os documentos impressos manualmente  
em várias categorias.

RESULTADO:

Melhor atendimento  
ao cliente, economia  
para o contribuinte
Com as novas funcionalidades, as declarações 
são analisadas e validadas automaticamente, 
reduzindo os custos de processamento 
e aumentando a produtividade dos 
funcionários.  
Eliminando praticamente todos os processos 
ineficientes em papel, o EDR automatizará  
o processamento de, aproximadamente, um 
milhão de declarações digitais e impressas. 
O EDR também fornece uma opção segura de 
autoatendimento para os contribuintes, valida 
as declarações e automatiza e padroniza os 
processos manuais. Os contribuintes podem 
escolher inclusive a forma de entrega de 
correspondência - por e-mail, telefone ou 
mensagem de texto - para que recebam as 
respostas às suas perguntas - e a restituição 
do imposto - mais rapidamente. 

A Franchise Tax Board do estado da Califórnia é a 
segunda maior agência fiscal dos Estados Unidos 
e a sexta maior economia do mundo, processando 
mais de 16 milhões de declarações de imposto de 
renda de pessoas físicas e um milhão de declarações 
de pessoas jurídicas anualmente. A agência fornece 
serviços e informações para ajudar os contribuintes 
a preencher suas declarações de forma correta e no 
prazo certo. 

“
 

O ano de 2016 foi o nosso melhor ano fiscal. As melhorias geradas, inclusive a adoção das 
aplicações Pega, ajudaram-nos a processar mais de 16 milhões de declarações de imposto  
de renda em menos de 4 meses. Apenas na última semana foram processadas quatro 

milhões de registros sem nenhum problema ou solicitação de atendimento. ”Cathy Cleek 
Diretora de TI da California Franchise Tax Board 

§ 960.000 declarações processadas por dia no período de pico   § 24.000 declarações processadas 
em uma hora    § Quatro milhões de declarações  em uma semana
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Com a aplicação, a CA FTB também consegue 
automatizar de forma inteligente o processo 
de declaração em qualquer cenário possível, 
enviando mais rapidamente as restituições  
aos cidadãos e pagamentos ao estado. 
Como resultado da melhoria dos processos 
e da automatização, o EDR gerou mais  
de $2 bilhões de receita para o estado.
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Metas de negócio
 § Criar um processo penal mais justo 

para os cidadãos

 § Aumentar a segurança pública

 § Integrar processos e aumentar  
a eficiência

 § Mudar um processo de fiança  
de 250 anos e oferecer condições 
iguais para quem não pode pagar 
fiança

Resultados 
 § Economia de mais de $5 milhões  

com o reuso e a eliminação de silos

 § Redução de 96% dos custos com  
o monitoramento eletrônico de réus 

 § Criação de um sistema unificado  
de registro de denúncias em menos  
de nove meses.

 § Consolidação de 3 aplicações legadas  
e implantação em nove meses

 § Aumento de 87% na eficiência  
do registro de denúncias

LIDERANDO O CAMINHO 
PARA A REFORMA 
DA JUSTIÇA PENAL

DESAFIO E VISÃO: 

Aumentar a eficiência 
e a automação, desde 
a força policial até o 
tribunal
Cerca de 2.500 funcionários da justiça 
municipal e 40.000 policiais e órgãos policiais 
usam os tribunais de Nova Jersey (NJC) para 
obter informações sobre crimes e trânsito. 
Possuir um sistema automatizado de gestão 
de casos era essencial para um fluxo eficiente 
e preciso de informações. Para integrar o 
processo para os policiais e administradores 
da justiça, o NJC formou uma parceria com 
a Pega para criar um sistema unificado de 
registros de denúncias  em menos de nove 
meses.
O NJC também queria reformar o processo 
de fiança e garantir que réus menos perigosos 
pudessem continuar a gerar renda para suas 
famílias antes do julgamento e que os mais 
perigosos permanecessem presos. Essa 
reforma também reduziria a superpopulação 
penitenciária e os custos relacionados,  
pagos pelos contribuintes.
O NJC também precisava integrar e 
automatizar a gestão do ciclo de vida  
de cada processo judicial. O NJC partiu para 
essa missão centralizando todo o sistema 
judicial, integrando os diversos sistemas  
de registro e automatizando os processos.

RESULTADO:

Maior segurança pública 
e implantação de um 
sistema mais justo
A NJC está liderando o caminho para a reforma 
da justiça penal, atendendo às exigências 
legislativas por meio do sistema unificado de 
registro de denúncias, avaliação da segurança 
pública, aplicação de monitoramento antes 
do julgamento e sistema judicial municipal 
automatizado (MACS). 
Com o MACS, o NJC agora possui um 
inventário de serviços de gestão de casos 
e uma estrutura que maximiza o reuso a 
cada release. O NJC economizou $5 milhões 
com a identificação de 18 casos de uso 
comuns e a reutilização dos processos em 
todos os seus sistemas por meio de uma 
plataforma unificada, o que reduziu o tempo 
de desenvolvimento em 6.000 horas. Com 
isso, processos comuns, como agendamento 
e processamento de pagamentos, usados 
pelas varas municipais, criminais, de liberdade 
condicional, entorpecentes, crimes fiscais e da 
família podem ser reutilizados, dispensando 
a duplicação de várias aplicações. Além disso, 
o NJC unificou mais de 30 anos de aplicações 
legadas e separadas em silos e eliminou a 
redundância.

COMO A PEGA AJUDOU:

Integrou os processos 
policiais e judiciais
Para concretizar essa histórica reforma  
da justiça penal, a Pega trabalhou com  
o NJC para:

 § Desenvolver diversas aplicações 
usando a abordagem Agile, começando 
pelo sistema de registro unificado de 
denúncias. Com o sistema, todos os 
policiais de New Jersey podem registrar 
denúncias ou tickets diretamente no 
sistema que administra todo o ciclo de 
vida do caso.

 § Criar uma aplicação para avaliação da 
segurança pública, para avaliar o risco 
que o réu oferece à sociedade com base 
em modelos estatísticos comprovados. 
Usando regras de negócio definidas 
por uma empresa terceira é gerada 
a classificação do risco, para que os 
juízes possam tomar decisões mais 
fundamentadas, em tempo real, para 
determinar a melhor ação quanto  
a um réu antes do julgamento.

 § Desenvolver uma aplicação para 
monitorar os réus antes do julgamento. 
Com o monitoramento eletrônico, 
os policiais da unidade de serviços 
pré-julgamento podem monitorar os 
réus liberados pelo tribunal de forma 
eficiente e lembrá-los sobre a data de 
comparecimento ao tribunal e outras 
determinações.

 § Oferecer aos réus um julgamento rápido, 
em até 180 dias. O NJC continua agindo 
conforme a lei usando os processos 
automatizados e a ferramenta de gestão 
do ciclo de vida de casos.

A cada ano, aproximadamente sete milhões de 
novos processos são protocolados na  justiça de 
New Jersey.  Os juízes decidem ações judiciais de 
diversas áreas como criminal, de trânsito, familiar, 
e relacionadas aos direitos americanos básicos. 
Recentemente, o estado de New Jersey aprovou  
a reforma da justiça penal, para criar um processo 
judicial mais justo para os cidadãos.

“
 

Em 2015, o estado de Nova Jersey aprovou uma legislação histórica  

que alterará um processo de pagamento de fiança de 250 anos.  

Com serviços para a fase antes do julgamento, o estado poderá  

fornecer ao juiz mais informações do que nunca antes para  

que possa tomar decisões mais justas relacionadas à fiança.” 

 
Jack McCarthy, diretor de TI  
Tribunais de Nova Jersey

 §  2.500 membros da justiçal municipal  §   40.000 policiais e agências policiais
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Metas de negócio
 § Criar um processo penal mais justo 

para os cidadãos

 § Aumentar a segurança pública

 § Integrar processos e aumentar  
a eficiência

 § Mudar um processo de fiança  
de 250 anos e oferecer condições 
iguais para quem não pode pagar 
fiança

Resultados 
 § Economia de mais de $5 milhões  

com o reuso e a eliminação de silos

 § Redução de 96% dos custos com  
o monitoramento eletrônico de réus 

 § Criação de um sistema unificado  
de registro de denúncias em menos  
de nove meses.

 § Consolidação de 3 aplicações legadas  
e implantação em nove meses

 § Aumento de 87% na eficiência  
do registro de denúncias

LIDERANDO O CAMINHO 
PARA A REFORMA 
DA JUSTIÇA PENAL

DESAFIO E VISÃO: 

Aumentar a eficiência 
e a automação, desde 
a força policial até o 
tribunal
Cerca de 2.500 funcionários da justiça 
municipal e 40.000 policiais e órgãos policiais 
usam os tribunais de Nova Jersey (NJC) para 
obter informações sobre crimes e trânsito. 
Possuir um sistema automatizado de gestão 
de casos era essencial para um fluxo eficiente 
e preciso de informações. Para integrar o 
processo para os policiais e administradores 
da justiça, o NJC formou uma parceria com 
a Pega para criar um sistema unificado de 
registros de denúncias  em menos de nove 
meses.
O NJC também queria reformar o processo 
de fiança e garantir que réus menos perigosos 
pudessem continuar a gerar renda para suas 
famílias antes do julgamento e que os mais 
perigosos permanecessem presos. Essa 
reforma também reduziria a superpopulação 
penitenciária e os custos relacionados,  
pagos pelos contribuintes.
O NJC também precisava integrar e 
automatizar a gestão do ciclo de vida  
de cada processo judicial. O NJC partiu para 
essa missão centralizando todo o sistema 
judicial, integrando os diversos sistemas  
de registro e automatizando os processos.

RESULTADO:

Maior segurança pública 
e implantação de um 
sistema mais justo
A NJC está liderando o caminho para a reforma 
da justiça penal, atendendo às exigências 
legislativas por meio do sistema unificado de 
registro de denúncias, avaliação da segurança 
pública, aplicação de monitoramento antes 
do julgamento e sistema judicial municipal 
automatizado (MACS). 
Com o MACS, o NJC agora possui um 
inventário de serviços de gestão de casos 
e uma estrutura que maximiza o reuso a 
cada release. O NJC economizou $5 milhões 
com a identificação de 18 casos de uso 
comuns e a reutilização dos processos em 
todos os seus sistemas por meio de uma 
plataforma unificada, o que reduziu o tempo 
de desenvolvimento em 6.000 horas. Com 
isso, processos comuns, como agendamento 
e processamento de pagamentos, usados 
pelas varas municipais, criminais, de liberdade 
condicional, entorpecentes, crimes fiscais e da 
família podem ser reutilizados, dispensando 
a duplicação de várias aplicações. Além disso, 
o NJC unificou mais de 30 anos de aplicações 
legadas e separadas em silos e eliminou a 
redundância.

COMO A PEGA AJUDOU:

Integrou os processos 
policiais e judiciais
Para concretizar essa histórica reforma  
da justiça penal, a Pega trabalhou com  
o NJC para:

 § Desenvolver diversas aplicações 
usando a abordagem Agile, começando 
pelo sistema de registro unificado de 
denúncias. Com o sistema, todos os 
policiais de New Jersey podem registrar 
denúncias ou tickets diretamente no 
sistema que administra todo o ciclo de 
vida do caso.

 § Criar uma aplicação para avaliação da 
segurança pública, para avaliar o risco 
que o réu oferece à sociedade com base 
em modelos estatísticos comprovados. 
Usando regras de negócio definidas 
por uma empresa terceira é gerada 
a classificação do risco, para que os 
juízes possam tomar decisões mais 
fundamentadas, em tempo real, para 
determinar a melhor ação quanto  
a um réu antes do julgamento.

 § Desenvolver uma aplicação para 
monitorar os réus antes do julgamento. 
Com o monitoramento eletrônico, 
os policiais da unidade de serviços 
pré-julgamento podem monitorar os 
réus liberados pelo tribunal de forma 
eficiente e lembrá-los sobre a data de 
comparecimento ao tribunal e outras 
determinações.

 § Oferecer aos réus um julgamento rápido, 
em até 180 dias. O NJC continua agindo 
conforme a lei usando os processos 
automatizados e a ferramenta de gestão 
do ciclo de vida de casos.

A cada ano, aproximadamente sete milhões de 
novos processos são protocolados na  justiça de 
New Jersey.  Os juízes decidem ações judiciais de 
diversas áreas como criminal, de trânsito, familiar, 
e relacionadas aos direitos americanos básicos. 
Recentemente, o estado de New Jersey aprovou  
a reforma da justiça penal, para criar um processo 
judicial mais justo para os cidadãos.

“
 

Em 2015, o estado de Nova Jersey aprovou uma legislação histórica  

que alterará um processo de pagamento de fiança de 250 anos.  

Com serviços para a fase antes do julgamento, o estado poderá  

fornecer ao juiz mais informações do que nunca antes para  

que possa tomar decisões mais justas relacionadas à fiança.” 

 
Jack McCarthy, diretor de TI  
Tribunais de Nova Jersey

 §  2.500 membros da justiçal municipal  §   40.000 policiais e agências policiais
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Metas de negócio
 § Reduzir os atrasos e fornecer 

informações precisas aos passageiros 

 § Operar um sistema proativo de gestão 
de incidentes 

 § Melhorar o atendimento e a 
comunicação com o cidadão

 § Responder mais rapidamente às falhas 
em dispositivos

Resultados
 § Resultados da implantação em apenas 

cinco meses 

 § Experiência mais tranquila para os 
passageiros em New South Wales. 

 § Redução dos custos com operações 
mais efi cientes

 § Rede de gestão de falhas transparente 
e integrada 

VIAGENS MELHORES
E CUSTOS REDUZIDOS 
EM QUATRO MESES

DESAFIO E VISÃO: 

Melhorar o atendimento 
ao cidadão e reduzir os 
custos
O Centro de Gestão de Transporte de New 
South Wales (NSW TMC) controla todas 
as operações em veículos, ferrovias, balsas
e ônibus em mais de 18.000 quilômetros 
de estradas e mais de 5.000 pontes e túneis. 
O órgão formou uma parceria com a Pega 
para desenvolver um sistema proativo de 
gestão de incidentes, incorporando sua 
rede de radares rodoviários, sistemas 
de transporte inteligentes, painéis 
de mensagens eletrônicas e painéis 
de sinais para milhares de usuários.
Para reduzir os atrasos e fornecer 
informações corretas aos passageiros quando 
necessário, o NSW TMC queria melhorar os 
serviços de coordenação do transporte e 
monitorar e administrar a malha rodoviária. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Dinamizou a gestão do 
transporte e de incidentes 
Para garantir uma experiência positiva para 
pessoas que usam os meios de transporte 
em New South Wales, o órgão criou o serviço 
de gestão de falhas (FMS, em inglês), uma 
solução integrada de gestão de incidentes, 
baseada em decisões. O FMS monitora, 
gerencia e responde de forma mais inteligente 
a uma série de eventos relacionados ao 
transporte. Com a adoção da metodologia 
Agile e das funcionalidades da Pega, o órgão 
foi capaz de gerar resultados em apenas 
quatro meses.
Com o FMS, a instituição também conseguiu 
atribuir dinamicamente e solucionar as falhas 

identifi cadas por mais de 20.000 dispositivos 
remotos, inclusive sinais com mensagens 
variáveis e de limite de velocidade, placas de 
trânsito e dispositivos de monitoramento. 
A solução ajuda os funcionários da NSW 
TMC  a solucionar os incidentes mais 
rapidamente usando as regras de negócio 
da Pega para automatizar a priorização e 
o encaminhamento, bem como facilitar o 
direcionamento dinâmico de processos para 
os técnicos de campo. 

RESULTADO:

Preparando-se para a 
mudança futura
A NSW TMC melhorou o nível dos serviços 
prestados aos cidadãos graças à comunicação 
mais precisa e às viagens mais tranquilas. 
Também reduziu os custos com operações 
mais efi cientes. Com a melhor utilização e 
priorização das atividades de remediação, o 
órgão avalia e reage aos eventos com mais 
rapidez. Como resultado do programa FMS, 
a instituição recebeu o prêmio “Best Use of 
BPM Technology” durante o evento Gartner 
BPM Summit de 2013, realizado em Sydney, 
Austrália.
Hoje, o órgão possui um sistema ágil de 
gestão de casos e incidentes, que permite 
uma resposta sofi sticada e inteligente. Eles 
escolheram a Pega porque ela atende aos 
requisitos atuais e fornece uma base ágil 
para futuras mudanças do órgão e 
organizações relacionadas. O NSW TMC 
espera continuar reduzindo o tempo de 
resposta à  medida que os processos 
sejam refi nados com base nos dados. Mais 
especifi camente, o órgão planeja incorporar 
a gestão colaborativa de incidentes, de modo 
a promover uma maior colaboração entre 
as equipes de suporte e de operações.

“
 

Em apenas quatro meses, geramos benefícios signifi cativos com a Pega e nossa solução 

de gestão de falhas, inclusive a utilização maior dos recursos de engenharia e priorização 

do processamento de falhas, o que resultou em respostas mais rápidas. ”Chris Ruwoldt
Gerente principal do sistema de operações de transportes do Centro de Gestão 
de Transportes de New South Wales (Austrália)

§  18.000 quilômetros de estradas  §  Mais de 5.000 pontes e túneis  §  Relatórios de mais de 20.000 dispositivos móveis

O Centro de Gestão de Transporte de New South 
Wales, na Austrália, é o órgão governamental 
dedicado à melhoria da experiência dos clientes 
quando usam a rede de transportes local. O órgão 
controla as operações de veículos, ferrovias, balsas e 
ônibus em mais de 18.000 quilômetros de estradas 
e mais de 5.000 pontes e túneis. Com a Pega, 
New South Wales utilizou sua rede de sensores 
rodoviários para implantar um sistema proativo de 
gestão de incidentes.
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Metas de negócio
 § Reduzir os atrasos e fornecer 

informações precisas aos passageiros 

 § Operar um sistema proativo de gestão 
de incidentes 

 § Melhorar o atendimento e a 
comunicação com o cidadão

 § Responder mais rapidamente às falhas 
em dispositivos

Resultados
 § Resultados da implantação em apenas 

cinco meses 

 § Experiência mais tranquila para os 
passageiros em New South Wales. 

 § Redução dos custos com operações 
mais efi cientes

 § Rede de gestão de falhas transparente 
e integrada 

VIAGENS MELHORES
E CUSTOS REDUZIDOS 
EM QUATRO MESES

DESAFIO E VISÃO: 

Melhorar o atendimento 
ao cidadão e reduzir os 
custos
O Centro de Gestão de Transporte de New 
South Wales (NSW TMC) controla todas 
as operações em veículos, ferrovias, balsas
e ônibus em mais de 18.000 quilômetros 
de estradas e mais de 5.000 pontes e túneis. 
O órgão formou uma parceria com a Pega 
para desenvolver um sistema proativo de 
gestão de incidentes, incorporando sua 
rede de radares rodoviários, sistemas 
de transporte inteligentes, painéis 
de mensagens eletrônicas e painéis 
de sinais para milhares de usuários.
Para reduzir os atrasos e fornecer 
informações corretas aos passageiros quando 
necessário, o NSW TMC queria melhorar os 
serviços de coordenação do transporte e 
monitorar e administrar a malha rodoviária. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Dinamizou a gestão do 
transporte e de incidentes 
Para garantir uma experiência positiva para 
pessoas que usam os meios de transporte 
em New South Wales, o órgão criou o serviço 
de gestão de falhas (FMS, em inglês), uma 
solução integrada de gestão de incidentes, 
baseada em decisões. O FMS monitora, 
gerencia e responde de forma mais inteligente 
a uma série de eventos relacionados ao 
transporte. Com a adoção da metodologia 
Agile e das funcionalidades da Pega, o órgão 
foi capaz de gerar resultados em apenas 
quatro meses.
Com o FMS, a instituição também conseguiu 
atribuir dinamicamente e solucionar as falhas 

identifi cadas por mais de 20.000 dispositivos 
remotos, inclusive sinais com mensagens 
variáveis e de limite de velocidade, placas de 
trânsito e dispositivos de monitoramento. 
A solução ajuda os funcionários da NSW 
TMC  a solucionar os incidentes mais 
rapidamente usando as regras de negócio 
da Pega para automatizar a priorização e 
o encaminhamento, bem como facilitar o 
direcionamento dinâmico de processos para 
os técnicos de campo. 

RESULTADO:

Preparando-se para a 
mudança futura
A NSW TMC melhorou o nível dos serviços 
prestados aos cidadãos graças à comunicação 
mais precisa e às viagens mais tranquilas. 
Também reduziu os custos com operações 
mais efi cientes. Com a melhor utilização e 
priorização das atividades de remediação, o 
órgão avalia e reage aos eventos com mais 
rapidez. Como resultado do programa FMS, 
a instituição recebeu o prêmio “Best Use of 
BPM Technology” durante o evento Gartner 
BPM Summit de 2013, realizado em Sydney, 
Austrália.
Hoje, o órgão possui um sistema ágil de 
gestão de casos e incidentes, que permite 
uma resposta sofi sticada e inteligente. Eles 
escolheram a Pega porque ela atende aos 
requisitos atuais e fornece uma base ágil 
para futuras mudanças do órgão e 
organizações relacionadas. O NSW TMC 
espera continuar reduzindo o tempo de 
resposta à  medida que os processos 
sejam refi nados com base nos dados. Mais 
especifi camente, o órgão planeja incorporar 
a gestão colaborativa de incidentes, de modo 
a promover uma maior colaboração entre 
as equipes de suporte e de operações.

“
 

Em apenas quatro meses, geramos benefícios signifi cativos com a Pega e nossa solução 

de gestão de falhas, inclusive a utilização maior dos recursos de engenharia e priorização 

do processamento de falhas, o que resultou em respostas mais rápidas. ”Chris Ruwoldt
Gerente principal do sistema de operações de transportes do Centro de Gestão 
de Transportes de New South Wales (Austrália)

§  18.000 quilômetros de estradas  §  Mais de 5.000 pontes e túneis  §  Relatórios de mais de 20.000 dispositivos móveis

O Centro de Gestão de Transporte de New South 
Wales, na Austrália, é o órgão governamental 
dedicado à melhoria da experiência dos clientes 
quando usam a rede de transportes local. O órgão 
controla as operações de veículos, ferrovias, balsas e 
ônibus em mais de 18.000 quilômetros de estradas 
e mais de 5.000 pontes e túneis. Com a Pega, 
New South Wales utilizou sua rede de sensores 
rodoviários para implantar um sistema proativo de 
gestão de incidentes.
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Metas de negócio
 § Oferecer um serviço mais eficiente  

e fácil de usar aos beneficiários  
do seguro-desemprego

 § Unificar 28 fundos de seguro em 
uma única plataforma de TI que seja 
consistente e possibilite o reuso, a 
consistência e a promoção individual 
de cada fundo.

 § Substituir processos em papel  
pelo autoatendimento na Internet

 § Reduzir o tempo de resolução de casos

Resultados
 § Melhor escalabilidade  

em 28 organizações 

 § Redução do tempo de resolução  
de casos de semanas para minutos 

 § Aumento do uso online pelos 
membros de 65% para 79% 

 § Redução  do processo de solicitação  
de duas semanas para poucos minutos

MELHOR ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO EM MOMENTOS 
DE NECESSIDADE

DESAFIO E VISÃO: 

Atender às demandas  
dos cidadãos
A Federação Sueca de Fundos de Seguro 
Desemprego (SO) precisava lidar com  
as demandas em constante mudança  
de seus membros e viabilizar o amplo uso 
da tecnologia. Os membros esperam poder 
interagir com o governo usando qualquer 
canal, como smartphones, tablets  
e computadores pessoais tradicionais.  
Com a Pega, a SO ofereceu essa 
funcionalidade aos seus membros, para 
que pudessem verificar sua elegibilidade 
e processar solicitações por meio de uma 
aplicação compatível com todos os canais   
- sem precisar recriar uma aplicação  
para cada canal.  Cada aplicação foi criada 
uma única vez e reproduzida em todas  
as interfaces de usuário.

COMO A PEGA AJUDOU:

Criou uma visão completa 
dos cidadãos  
Agora a SO consegue enxergar totalmente 
da jornada dos membros, oferecendo 
informações e orientações baseadas nas 
interações de cada um deles e o gestor de 
casos. Por exemplo, a SO pode identificar 
facilmente onde um membro desempregado 
trabalhou pela última vez e enxergar com 
segurança todos os seus salários anteriores. 
Todo o histórico profissional é digitalizado de 
forma segura em um único lugar, tornando o 
processo de pagamento do benefício rápido 
e eficiente e protegendo a privacidade do 
membro. O que antes levava duas semanas 
usando requisições em papel passou a ser 
realizado online em poucos minutos. Além 

disso, os membros podem verificar a data  
de pagamento de seu seguro desemprego 
online com antecedência.

RESULTADO:

Garantiu a qualidade  
e o foco no atendimento 
ao cliente
Agora, os gestores de casos podem investir 
mais tempo de qualidade junto aos membros 
da SO, para garantir que suas necessidades 
sejam atendidas. Com 40.000 casos 
processados todas as segundas-feiras pela 
manhã e 20.00 usuários móveis simultâneos 
no período de duas horas, a SO deve garantir 
que não haja interrupções do serviço.  
Ao digitalizar e usar a plataforma unificada,  
o órgão reduziu de forma significativa o tempo 
de processamento, para que os gestores 
de caso pudessem prestar um atendimento 
melhor e mais eficiente aos seus membros. 
Os membros desempregados podem  
se sentir inseguros e vulneráveis, mas,  
com a digitalização, as informações são 
processadas de forma segura e eficiente, 
reduzindo o seu estresse.  

Além disso, os funcionários da SO estão mais 
produtivos. Eles podem contar com processos 
e interações consistentes, já que todos os 
sistemas e aplicações são os mesmos. Isso 
reduz os riscos causados pela inexperiência 
do funcionário, elimina a necessidade de 
treinamento, aumenta a produtividade e 
possibilita um melhor atendimento ao cliente.

56

“
 

Usando a Pega, conseguimos reduzir o tempo de resolução de casos de semanas 

para minutos. Com isso, passamos a atender melhor nossos membros, 

que precisam receber o seguro desemprego rapidamente. Agora, atendemos  

a essa necessidade sem nenhum custo adicional. ”Joakim Kruse 
Diretor de tecnologia da Federação Sueca de Fundos de Seguro Desemprego 

§  28 organizações  §  3,5 milhões de membros  §  40.000 casos processados todas as segunda-feiras 
§  20.000 usuários móveis simultâneos em duas horas
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A Federação Sueca de Fundos de Seguro 
Desemprego (SO) paga benefícios a 3,5 milhões  
de membros por meio de 28 fundos independentes. 
A SO é responsável por atender a cada um dos 
fundos com um sistema de TI comum e uma 
plataforma unificada da Pega, especializada  
para cada fundo por meio da reutilização.  
Desta forma, é possível efetuar pagamentos  
seguros aos desempregados  e responder  
de forma ágil aos diferentes regulamentos 
governamentais.

FEDERAÇÃO SUECA DE FUNDOS 
DE SEGURO DESEMPREGO 
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Metas de negócio
 § Oferecer um serviço mais eficiente  

e fácil de usar aos beneficiários  
do seguro-desemprego

 § Unificar 28 fundos de seguro em 
uma única plataforma de TI que seja 
consistente e possibilite o reuso, a 
consistência e a promoção individual 
de cada fundo.

 § Substituir processos em papel  
pelo autoatendimento na Internet

 § Reduzir o tempo de resolução de casos

Resultados
 § Melhor escalabilidade  

em 28 organizações 

 § Redução do tempo de resolução  
de casos de semanas para minutos 

 § Aumento do uso online pelos 
membros de 65% para 79% 

 § Redução  do processo de solicitação  
de duas semanas para poucos minutos

MELHOR ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO EM MOMENTOS 
DE NECESSIDADE

DESAFIO E VISÃO: 

Atender às demandas  
dos cidadãos
A Federação Sueca de Fundos de Seguro 
Desemprego (SO) precisava lidar com  
as demandas em constante mudança  
de seus membros e viabilizar o amplo uso 
da tecnologia. Os membros esperam poder 
interagir com o governo usando qualquer 
canal, como smartphones, tablets  
e computadores pessoais tradicionais.  
Com a Pega, a SO ofereceu essa 
funcionalidade aos seus membros, para 
que pudessem verificar sua elegibilidade 
e processar solicitações por meio de uma 
aplicação compatível com todos os canais   
- sem precisar recriar uma aplicação  
para cada canal.  Cada aplicação foi criada 
uma única vez e reproduzida em todas  
as interfaces de usuário.

COMO A PEGA AJUDOU:

Criou uma visão completa 
dos cidadãos  
Agora a SO consegue enxergar totalmente 
da jornada dos membros, oferecendo 
informações e orientações baseadas nas 
interações de cada um deles e o gestor de 
casos. Por exemplo, a SO pode identificar 
facilmente onde um membro desempregado 
trabalhou pela última vez e enxergar com 
segurança todos os seus salários anteriores. 
Todo o histórico profissional é digitalizado de 
forma segura em um único lugar, tornando o 
processo de pagamento do benefício rápido 
e eficiente e protegendo a privacidade do 
membro. O que antes levava duas semanas 
usando requisições em papel passou a ser 
realizado online em poucos minutos. Além 

disso, os membros podem verificar a data  
de pagamento de seu seguro desemprego 
online com antecedência.

RESULTADO:

Garantiu a qualidade  
e o foco no atendimento 
ao cliente
Agora, os gestores de casos podem investir 
mais tempo de qualidade junto aos membros 
da SO, para garantir que suas necessidades 
sejam atendidas. Com 40.000 casos 
processados todas as segundas-feiras pela 
manhã e 20.00 usuários móveis simultâneos 
no período de duas horas, a SO deve garantir 
que não haja interrupções do serviço.  
Ao digitalizar e usar a plataforma unificada,  
o órgão reduziu de forma significativa o tempo 
de processamento, para que os gestores 
de caso pudessem prestar um atendimento 
melhor e mais eficiente aos seus membros. 
Os membros desempregados podem  
se sentir inseguros e vulneráveis, mas,  
com a digitalização, as informações são 
processadas de forma segura e eficiente, 
reduzindo o seu estresse.  

Além disso, os funcionários da SO estão mais 
produtivos. Eles podem contar com processos 
e interações consistentes, já que todos os 
sistemas e aplicações são os mesmos. Isso 
reduz os riscos causados pela inexperiência 
do funcionário, elimina a necessidade de 
treinamento, aumenta a produtividade e 
possibilita um melhor atendimento ao cliente.
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“
 

Usando a Pega, conseguimos reduzir o tempo de resolução de casos de semanas 

para minutos. Com isso, passamos a atender melhor nossos membros, 

que precisam receber o seguro desemprego rapidamente. Agora, atendemos  

a essa necessidade sem nenhum custo adicional. ”Joakim Kruse 
Diretor de tecnologia da Federação Sueca de Fundos de Seguro Desemprego 

§  28 organizações  §  3,5 milhões de membros  §  40.000 casos processados todas as segunda-feiras 
§  20.000 usuários móveis simultâneos em duas horas
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A Federação Sueca de Fundos de Seguro 
Desemprego (SO) paga benefícios a 3,5 milhões  
de membros por meio de 28 fundos independentes. 
A SO é responsável por atender a cada um dos 
fundos com um sistema de TI comum e uma 
plataforma unificada da Pega, especializada  
para cada fundo por meio da reutilização.  
Desta forma, é possível efetuar pagamentos  
seguros aos desempregados  e responder  
de forma ágil aos diferentes regulamentos 
governamentais.

FEDERAÇÃO SUECA DE FUNDOS 
DE SEGURO DESEMPREGO 



58

Metas de negócio
 § Aumentar a precisão e pontualidade 

dos pagamentos aos fornecedores

 § Substituir os sistemas legados para 
aumentar a eficiência e a flexibilidade

 § Eliminar pagamentos a mais e/ou 
incorretos

 § Aumentar a eficiência dos funcionários 
para reduzir os custos

Resultados
 § Aumento de quase 100% da exatidão 

dos pagamentos 

 § Redução de 33% nos custos de 
processamento 

 § Atendimento voltado aos veteranos

 § Aumento da produtividade dos 
funcionários

VA FSC ECONOMIZA 
MILHÕES DE DÓLARES 
DO CONTRIBUINTE

DESAFIO E VISÃO: 

Apoiar a visão do VA, 
acelerar a entrega  
e reduzir os custos
O Centro de Serviços Financeiros (FSC) do 
Departamento de Assuntos de Veteranos 
(VA) dos Estados Unidos precisava de uma 
plataforma tecnológica que possibilitasse a 
melhoria contínua e lidasse com as alterações 
constantes nas políticas. O departamento 
escolheu a Pega, pois precisava de soluções 
reutilizáveis e rápidas de desenvolver. 
Para garantir que os mais avançados 
equipamentos e serviços médicos fossem 
disponibilizados para atendimento dos 
veteranos, o VA FSC implantou o sistema  
de processamento de pagamento de faturas 
(IPPS). O IPPS é um sistema online unificado de 
confirmação de faturas, usado pelo VA 
FSC para processar todos os pagamentos  
em nome das unidades médicas do VA 
em todo o país, inclusive para compra de 
equipamentos hospitalares, como marca 
passos, camas hospitalares e serviços de 
manutenção predial. 
Um grande grupo de fornecedores de alta 
qualidade garante um tratamento melhor, pois 
disponibiliza acesso aos melhores suprimentos 
e serviços. A exatidão dos pagamentos 
também é essencial, pois o VA depende, em 
grande parte, de recursos do governo. O IPPS 
aumentou a exatidão e a pontualidade dos 
pagamentos aos fornecedores

COMO A PEGA AJUDOU:

Uso da transformação 
digital para aumentar a 
eficiência e a produtividade 
dos funcionários

mais completa dos fornecedores, inclusive  
o histórico de clientes e o contexto sobre  
como resolver um problema. O VA agora 
recebe mais informações em tempo real sobre 
as métricas de desempenho do atendimento 
ao cliente, possibilitando a priorização e a 
melhoria contínua dos serviços. Aumentando 
a visibilidade do contribuinte, o IPPS fornece 
ao VA relatórios mais exatos e facilidade  para 
cumprir os regulamentos governamentais. 
Além de ajudar a evitar pagamentos indevidos, 
o IPPS  contribui para o cumprimento da 
lei de eliminação de pagamentos indevidos 
e aumento das recuperações (Improper 
Payments Elimination and Recovery 
Improvement Act), promovendo maior 
transparência.

Com a unificação de todo o processamento de 
pagamentos no IPPS, o VA conseguiu substituir 
aplicações legadas e aumentar a eficiência 
e a flexibilidade do sistema. Anteriormente, 
vários sistemas em silos eram conectados 
precariamente, tornando a comunicação 
entre eles lenta e a manutenção cara. 
O IPPS introduziu a automação e acelerou 
o processo de pagamento, recebendo faturas 
em todos os formatos disponíveis, realizando  
o processamento avançado de regras  
de negócio, encaminhando as faturas 
para aprovação e gerando os pagamentos 
necessários.
Além do IPPS, o VA FSC recorreu à Pega  
para fornecer o sistema de elegibilidade e 
cadastro (EE) e o sistema de indicações e 
autorizações (RAS), usados para atendimento 
à Lei de Escolha (Choice Act), que dá aos 
veteranos mais opções de atendimento 
médico, inclusive serviços que não fazem 
parte da rede credenciada do VA. Os sistemas 
também são usados para processar pedidos 
médicos e efetuar pagamentos a fornecedores 
externos pelo atendimento a veteranos. 

RESULTADO:

Melhor atendimento ao 
cliente, menores custos  
e maior conformidade
Como resultado da implantação do IPPS, 
o VA FSC reduziu em 33% os custos de 
processamento de faturas. Com operações 
mais integradas e eficientes, o VA também 
conseguiu economizar o dinheiro do 
contribuinte. 

O VA FSC também usa a aplicação de 
atendimento ao cliente para obter uma visão 

“  Nossa transformação digital precisava ser capaz de administrar o volume  

e a complexidade de nossas operações. Com o IPPS, conseguimos aumentar em quase 

100% a exatidão dos pagamentos e reduzir em 33% os custos de processamento  

de faturas. Essa economia pode ser usada no atendimento aos veteranos. ”Clint Loeser 
Diretor de operações financeiras do Centro de Serviços Financeiros  
do Departamento de Assuntos de Veteranos (Department of Veterans  
Affairs – VA) dos EUA

§  1,2 milhão de faturas  §  $14 bilhões de pagamentos por ano
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O Departamento de Assuntos de Veteranos dos 
EUA (VA) é responsável pela administração de 
programas, equipamentos médicos e instalações 
médicas usadas para atendimento de veteranos, 
sobreviventes e suas famílias. O Centro de Serviços 
Financeiros (FSC), localizado em Austin, Texas, 
garante o pagamento anual de $14 bilhões para 
esses bens e serviços em nome do VA.

DEPARTMENTO DE ASSUNTOS  
DE VETERANOS DOS EUA
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Metas de negócio
 § Aumentar a precisão e pontualidade 

dos pagamentos aos fornecedores

 § Substituir os sistemas legados para 
aumentar a eficiência e a flexibilidade

 § Eliminar pagamentos a mais e/ou 
incorretos

 § Aumentar a eficiência dos funcionários 
para reduzir os custos

Resultados
 § Aumento de quase 100% da exatidão 

dos pagamentos 

 § Redução de 33% nos custos de 
processamento 

 § Atendimento voltado aos veteranos

 § Aumento da produtividade dos 
funcionários

VA FSC ECONOMIZA 
MILHÕES DE DÓLARES 
DO CONTRIBUINTE

DESAFIO E VISÃO: 

Apoiar a visão do VA, 
acelerar a entrega  
e reduzir os custos
O Centro de Serviços Financeiros (FSC) do 
Departamento de Assuntos de Veteranos 
(VA) dos Estados Unidos precisava de uma 
plataforma tecnológica que possibilitasse a 
melhoria contínua e lidasse com as alterações 
constantes nas políticas. O departamento 
escolheu a Pega, pois precisava de soluções 
reutilizáveis e rápidas de desenvolver. 
Para garantir que os mais avançados 
equipamentos e serviços médicos fossem 
disponibilizados para atendimento dos 
veteranos, o VA FSC implantou o sistema  
de processamento de pagamento de faturas 
(IPPS). O IPPS é um sistema online unificado de 
confirmação de faturas, usado pelo VA 
FSC para processar todos os pagamentos  
em nome das unidades médicas do VA 
em todo o país, inclusive para compra de 
equipamentos hospitalares, como marca 
passos, camas hospitalares e serviços de 
manutenção predial. 
Um grande grupo de fornecedores de alta 
qualidade garante um tratamento melhor, pois 
disponibiliza acesso aos melhores suprimentos 
e serviços. A exatidão dos pagamentos 
também é essencial, pois o VA depende, em 
grande parte, de recursos do governo. O IPPS 
aumentou a exatidão e a pontualidade dos 
pagamentos aos fornecedores

COMO A PEGA AJUDOU:

Uso da transformação 
digital para aumentar a 
eficiência e a produtividade 
dos funcionários

mais completa dos fornecedores, inclusive  
o histórico de clientes e o contexto sobre  
como resolver um problema. O VA agora 
recebe mais informações em tempo real sobre 
as métricas de desempenho do atendimento 
ao cliente, possibilitando a priorização e a 
melhoria contínua dos serviços. Aumentando 
a visibilidade do contribuinte, o IPPS fornece 
ao VA relatórios mais exatos e facilidade  para 
cumprir os regulamentos governamentais. 
Além de ajudar a evitar pagamentos indevidos, 
o IPPS  contribui para o cumprimento da 
lei de eliminação de pagamentos indevidos 
e aumento das recuperações (Improper 
Payments Elimination and Recovery 
Improvement Act), promovendo maior 
transparência.

Com a unificação de todo o processamento de 
pagamentos no IPPS, o VA conseguiu substituir 
aplicações legadas e aumentar a eficiência 
e a flexibilidade do sistema. Anteriormente, 
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RESULTADO:

Melhor atendimento ao 
cliente, menores custos  
e maior conformidade
Como resultado da implantação do IPPS, 
o VA FSC reduziu em 33% os custos de 
processamento de faturas. Com operações 
mais integradas e eficientes, o VA também 
conseguiu economizar o dinheiro do 
contribuinte. 

O VA FSC também usa a aplicação de 
atendimento ao cliente para obter uma visão 

“  Nossa transformação digital precisava ser capaz de administrar o volume  

e a complexidade de nossas operações. Com o IPPS, conseguimos aumentar em quase 

100% a exatidão dos pagamentos e reduzir em 33% os custos de processamento  

de faturas. Essa economia pode ser usada no atendimento aos veteranos. ”Clint Loeser 
Diretor de operações financeiras do Centro de Serviços Financeiros  
do Departamento de Assuntos de Veteranos (Department of Veterans  
Affairs – VA) dos EUA

§  1,2 milhão de faturas  §  $14 bilhões de pagamentos por ano
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O Departamento de Assuntos de Veteranos dos 
EUA (VA) é responsável pela administração de 
programas, equipamentos médicos e instalações 
médicas usadas para atendimento de veteranos, 
sobreviventes e suas famílias. O Centro de Serviços 
Financeiros (FSC), localizado em Austin, Texas, 
garante o pagamento anual de $14 bilhões para 
esses bens e serviços em nome do VA.

DEPARTMENTO DE ASSUNTOS  
DE VETERANOS DOS EUA
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No século 21, melhorar os resultados, reduzir os custos e aumentar a qualidade se tornaram 
imperativos no setor de saúde global. Ao mesmo tempo, os consumidores atuais cresceram  
em uma época de adoção sem precedentes de tecnologias inovadoras, usadas em 
praticamente todos os aspectos de sua vida. Os clientes agora esperam que as empresas  
de saúde incorporem essas tecnologias para proporcionar aos seus clientes uma experiência 
eficiente, personalizada e significativa. 

A oportunidade que as operadoras de saúde têm para combinar o conhecimento tecnológico 
dominante, novos modelos de tratamento e metas organizacionais, para gerar resultados  
com a saúde, nunca foi tão grande. 

Para converter oportunidade em realidade é necessário priorizar a criação de experiências 
para os clientes baseadas em dados pessoais, sustentadas pelas melhores práticas clínicas  
e fundamentadas por modelos de negócio que gerem resultados de qualidade. Todos os dias, 
os clientes do setor da saúde da Pega são bem sucedidos nessa tarefa. Essas vencedoras estão 
adotando uma abordagem apoiada pelo negócio e capacitada pela tecnologia para transformar 
dados em informações personalizadas e ações. 

A Pegasystems está formando parcerias com importantes empresas da área da saúde  
para melhorar a experiência dos clientes,  aumentar a receita e reduzir os custos.  
Entre os resultados comuns estão o aumento do índice de qualidade CMS para o máximo  
de 5 estrelas, a queda de 78% no tempo de processamento de renovações, a redução  
de 60% no tempo de treinamento de atendentes e a redução de 67% nas rejeições de pedidos.

Convido você a ler sobre a parceria da Pega com empresas de nível mundial da área da saúde 
para gerar resultados melhores para os clientes e para a saúde e revolucionar a jornada  
dos clientes. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail susan.taylor@pega.com.

INTRODUÇÃO
SAÚDE:
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Susan Taylor

Vice-presidente e gerente global da área de saúde da Pegasystems
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Metas de Negócio
 § Administrar a compilação de produtos 

e possibilitar a codificação dos dados 
do produto uma única vez.

 § Integrar os processos de configuração 
de produtos e eliminar tarefas 
duplicadas.

 § Possibilitar a realização de auditoria  
e relatórios eficazes. 

Resultados
 § Configuração de 250 produtos médicos 

em cinco semanas

 § Criação de uma fonte de registros para 
o sistema de pedidos de pagamento  
e portais de autoatendimento

 § Redução de 50% do tempo de 
configuração de atualizações

“
 

 Estou muito feliz com o progresso que fizemos usando o PCS para nos ajudar  

a integrar os processos associados à gestão da compilação dos produtos. ”Phaedra Swann 
PMI- Gerente do programa ACP da CareFirst

§  Oferece gestão do ciclo de vida da configuração de produtos para mais de 800 produtos médicos.
§  Ajuda a manter a conformidade em três regiões e duas organizações.

CAREFIRST ACELERA 
DESENVOLVIMENTO  
DE PRODUTOS

DESAFIO E VISÃO: 

Acelerar a entrega com 
uma fonte única e flexível 
de produtos e benefícios
A CareFirst precisava dinamizar o 
fornecimento de seus produtos e, ao mesmo 
tempo, reduzir a redundância de processos. 
Equipes em silos na operadora de saúde 
configuravam produtos e benefícios em dois 
sistemas diferentes: o sistema de pedidos 
de pagamento da empresa e o seu sistema 
de benefícios corporativos, impedindo-a de 
oferecer uma experiência consistente tanto 
para os conveniados como para a operadora. 
Qualquer mudança regulatória ou das 
necessidades do negócio exigia um trabalho 
semelhante, geralmente requerendo  
a atualização manual e reconfiguração  
dos produtos um a um. 
A visão da CareFirst envolvia a criação  
de uma solução que funcionasse como 
repositório unificado de seus produtos  
e um conjunto padrão de benefícios  
que pudesse ser exportado para o sistema  
de pedidos de pagamento e sistemas  
de cotação de benefícios. 
Essas funcionalidades não somente 
integrariam os processos de administração  
de produtos e benefícios, mas também 
dariam à CareFirst uma solução flexível  
que possibilitaria uma resposta mais rápida  
e correta e, ao mesmo tempo, ajudariam  
a empresa a se manter na liderança  
do mercado centrado no consumidor. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Automatizou e consolidou 
a configuração de 
produtos e benefícios

50% no tempo de lançamento de produtos 
e de 50% no trabalho necessário. Como 
resultado, a CareFirst ampliou seu escopo 
original, que abrangia a utilização do PCS 
somente para administrar seu portfólio 
de produtos médicos baseados na ACA de 
2016, para incluir todos os seus produtos 
adjudicados em um de seus sistemas 
legados de pedidos de pagamento, inclusive 
oftalmológicos e farmacêuticos. 
Recentemente, a equipe de configuração 
da CareFirst atualizou mais de 450 planos 
médicos para cumprir uma exigência 
regulatória urgente. Em vez de precisar 
fazer duas atualizações para cada plano 
médico, a equipe de configuração conseguiu 
apresentar lotes de atualização e publicá-
los simultaneamente nos dois sistemas 
envolvidos. Isso trouxe à empresa uma 
redução de 50% no tempo gasto nessa tarefa.
Atualmente, a CareFirst administra mais de 
800 produtos no PCS e está expandindo o 
trabalho de configuração para incluir os seus 
mercados de produtos voltados a grandes 
grupos, que são adjudicados por um sistema 
legado alternativo de pedidos de pagamento.

A CareFirst escolheu o Product Composer 
System (PCS) for Healthcare da Pega para 
alcançar seus objetivos de negócio: melhorar 
a precisão, reduzir o tempo de lançamento 
e reduzir a complexidade da administração 
de benefícios. As funções do PCS, voltadas 
especificamente ao setor de saúde, e sua 
capacidade de lidar com a complexidade  
dos produtos médicos foram fatores 
essenciais para que a CareFirst alcançasse 
seus objetivos.  
A capacidade de herdar e reutilizar a estrutura 
de criação (building blocks) do produto ajudou 
a CareFirst a reduzir ainda mais o tempo 
gasto na realização de mudanças. Além disso, 
o PCS forneceu funções de fluxo de trabalho 
e relatórios de classe mundial, possibilitando 
à empresa administrar o ciclo de vida dos 
produtos e benefícios conforme especificado 
pela CareFirst. 
Com isso, a CareFirst conseguiu codificar 
seus produtos e benefícios no PCS e tirar 
proveito das funcionalidades da plataforma 
Pega 7 para criar processos automatizados 
de extração de dados de configuração 
no formato exigido por seus sistemas 
empresariais, aumentando a velocidade  
e a precisão. O que era antes um processo 
manual agora é automatizado, rastreável  
e reportável. 
 
RESULTADO:

Configuração eficiente 
de produtos, lançamento 
mais rápido no mercado 
Com a implantação, a CareFirst foi capaz de 
configurar 250 produtos médicos em cinco 
semanas, todos em conformidade com  
a Lei de Saúde Acessível (Affordable Care Act) 
dos EUA. A empresa obteve uma redução de 
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A CareFirst é a maior operadora de pagamentos 
de serviços de saúde da região nordeste dos 
EUA, atendendo a 3,4 milhões de conveniados 
e reconhecida como seguradora “Best in Blue” 
pela prestação de um excelente atendimento 
aos membros do Federal Employee Program por 
mais de dez anos. A CareFirst possui a maior rede 
credenciada da região, que reúne mais de 80%  
dos prestadores de serviços de saúde da área.

CAREFIRST
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Metas de Negócio
 § Criar um registro de negócios 

online para corretores

 § Cumprir os prazos do novo 
sistema de saúde

 § Remodelar os processos de vendas  
para melhorar a experiência 
dos corretores

 § Consolidar a gestão de leads 
e cotações

 § Automatizar a geração de cotações e 
propostas para diversos tipos de planos

Resultados
 § Redução de 75% no tempo gasto 

na geração de cotações

 § Solução concluída em quatro meses

 § Considerada referência pelo estado 
de Massachusetts

§ Mais de 4.000 corretores  §  Vendas de seguros em um só lugar  §  Cotação de 1.600 produtos abrangendo 
quatro programas de seguros pessoais e pequenos grupos, inclusive processo integrado de quote-to-card

COMO A FALLON
INTEGROU O PROCESSO 
QUOTE-TO-CARD

DESAFIO E VISÃO: 

Atender rapidamente 
às exigências da lei ACA; 
aumentar as vendas 
Em 2013, um ano antes da vigência da Lei de 
Saúde Acessível, a Fallon Health, como outras 
operadoras de serviços de saúde, estava 
se esforçando para fazer as implantações 
exigidas. 
As empresas de pagamento precisavam 
cumprir os regulamentos para participar 
das healthcare exchanges e equipar 
seus corretores com ferramentas que os 
ajudassem a concorrer com sucesso.  
A Fallon Health enfrentou vários desafi os. 
Seus sistemas fragmentados de TI não eram 
capazes de lidar com as rígidas exigências 
de conformidade, inclusive de participação 
nas insurance exchanges, classifi cações de 
membro da ACA e mandatos de mercado 
misto. Além disso, os portais de corretores 
não ofereciam uma experiência de vendas 
de qualidade. Se a Fallon não fi zesse nada, 
isso resultaria em perda de mercado e da 
fi delidade dos corretores.
A Fallon Health desejava, em apenas quatro 
meses, simplifi car e personalizar as interações 
de vendas e cotações dos corretores 
em um número crescente de mercados, 
produtos e canais de venda para gerar 
conformidade, obter efi ciência, diferenciar-se 
da concorrência e aumentar o número de 
conveniados.

COMO A PEGA AJUDOU:

Possibilitou a obtenção de 
retornos rápidos com um 
portal ágil para corretores
A Fallon Health escolheu o sistema de 
vendas e adesão da Pega como plataforma 

Ao mesmo tempo, a Fallon Health implantou 
o produto de vendas e adesão da Pega 
para integrar e melhorar as vendas diretas 
e as atividades de corretagem para 4.000 
corretores. O lançamento do QuoteNow, 
portal de corretores da Fallon Health 
baseado na plataforma Pega, simplifi cou a 
navegação, permitiu contratações diversas 
em um só lugar (todos os planos para todos 
os empregadores com um único acesso) e 
forneceu cotações mais rápidas, detalhadas 
e com aparência mais profi ssional. Isso 
melhorou a experiência dos corretores 
e ajudou a Fallon a diferenciar-se da 
concorrência. 
Com sua atitude proativa e o foco totalmente 
voltado à missão, a equipe da Fallon ganhou 
a confi ança da comunidade de corretores e 
de seus parceiros comerciais. E mais, o estado 
de Massachusetts descreveu as operações 
da Fallon como referência a ser seguida.

única para ajudar a empresa a aumentar 
a conformidade e as vendas no varejo. 
A empresa fi cou impressionada com 
a maturidade técnica da Pega e o seu 
alinhamento com as necessidades do negócio, 
suas funcionalidades, que abrangiam desde 
as vendas até o atendimento, e sua visão 
geral do processo de venda de planos de 
saúde. A empresa também valorizou a 
capacidade da Pega de acelerar a geração 
de valor, principalmente com uma  solução 
de vendas e adesão com foco na área 
de saúde.
A Pega e a Fallon Health formaram uma 
parceira altamente integrada entre o 
negócio, a TI e parceiros externos tirando 
proveito da abordagem de entrega Agile. 
Em pouco tempo, a equipe produziu uma 
experiência cativante para os corretores com 
o uso de funcionalidades prontas da Pega, 
possibilitando interações perfeitas, quase 
em tempo real, com autoatendimento de 
vendas para corretores e clientes, inclusive 
com geração de documentos. Além dessa 
incrível experiência para clientes e corretores, 
a equipe forneceu análises de processos 
operacionais e empresariais e funções 
de gestão do desempenho.

RESULTADO:

Experiências de qualidade 
produzem resultados de 
qualidade
Em apenas quatro meses, a Fallon Health 
conseguiu cumprir as exigências estaduais 
de participação nas exchanges utilizando 
a funcionalidade HIPAA 270/271 EDI da 
Pega, pronta para usar, para administrar 
eletronicamente as consultas sobre 
elegibilidade e benefícios da health exchange 
de Massachusetts. 

Fundada em 1977, a Fallon Health é uma 
organização sem fi ns lucrativos que fornece 
serviços de saúde com opções de planos coletivos 
e não coletivos (comercial, Medicaid e Medicare) 
em Massachusetts. Inovadora em benefícios 
de saúde e na criação de benefícios, a Fallon é 
constantemente reconhecida pela NCQA como 
uma das principais fornecedoras de planos de 
saúde em todos os ramos de negócio. 

“  
Escolhemos a Pegasystems não somente para trabalhar de forma mais inteligente, 
mas também para atender mais rapidamente às necessidades de nossos clientes externos, 
inclusive corretores, funcionários e clientes pessoa física. Usando as tecnologias da Pega, 
conseguimos melhorar a experiência dos nossos clientes e superar as suas expectativas 

de atendimento.”David Przesiek
Vice-presidente sênior e diretor de vendas da Fallon
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propostas para diversos tipos de planos

Resultados
 § Redução de 75% no tempo gasto 

na geração de cotações

 § Solução concluída em quatro meses

 § Considerada referência pelo estado 
de Massachusetts

§ Mais de 4.000 corretores  §  Vendas de seguros em um só lugar  §  Cotação de 1.600 produtos abrangendo 
quatro programas de seguros pessoais e pequenos grupos, inclusive processo integrado de quote-to-card

COMO A FALLON
INTEGROU O PROCESSO 
QUOTE-TO-CARD

DESAFIO E VISÃO: 

Atender rapidamente 
às exigências da lei ACA; 
aumentar as vendas 
Em 2013, um ano antes da vigência da Lei de 
Saúde Acessível, a Fallon Health, como outras 
operadoras de serviços de saúde, estava 
se esforçando para fazer as implantações 
exigidas. 
As empresas de pagamento precisavam 
cumprir os regulamentos para participar 
das healthcare exchanges e equipar 
seus corretores com ferramentas que os 
ajudassem a concorrer com sucesso.  
A Fallon Health enfrentou vários desafi os. 
Seus sistemas fragmentados de TI não eram 
capazes de lidar com as rígidas exigências 
de conformidade, inclusive de participação 
nas insurance exchanges, classifi cações de 
membro da ACA e mandatos de mercado 
misto. Além disso, os portais de corretores 
não ofereciam uma experiência de vendas 
de qualidade. Se a Fallon não fi zesse nada, 
isso resultaria em perda de mercado e da 
fi delidade dos corretores.
A Fallon Health desejava, em apenas quatro 
meses, simplifi car e personalizar as interações 
de vendas e cotações dos corretores 
em um número crescente de mercados, 
produtos e canais de venda para gerar 
conformidade, obter efi ciência, diferenciar-se 
da concorrência e aumentar o número de 
conveniados.

COMO A PEGA AJUDOU:

Possibilitou a obtenção de 
retornos rápidos com um 
portal ágil para corretores
A Fallon Health escolheu o sistema de 
vendas e adesão da Pega como plataforma 

Ao mesmo tempo, a Fallon Health implantou 
o produto de vendas e adesão da Pega 
para integrar e melhorar as vendas diretas 
e as atividades de corretagem para 4.000 
corretores. O lançamento do QuoteNow, 
portal de corretores da Fallon Health 
baseado na plataforma Pega, simplifi cou a 
navegação, permitiu contratações diversas 
em um só lugar (todos os planos para todos 
os empregadores com um único acesso) e 
forneceu cotações mais rápidas, detalhadas 
e com aparência mais profi ssional. Isso 
melhorou a experiência dos corretores 
e ajudou a Fallon a diferenciar-se da 
concorrência. 
Com sua atitude proativa e o foco totalmente 
voltado à missão, a equipe da Fallon ganhou 
a confi ança da comunidade de corretores e 
de seus parceiros comerciais. E mais, o estado 
de Massachusetts descreveu as operações 
da Fallon como referência a ser seguida.

única para ajudar a empresa a aumentar 
a conformidade e as vendas no varejo. 
A empresa fi cou impressionada com 
a maturidade técnica da Pega e o seu 
alinhamento com as necessidades do negócio, 
suas funcionalidades, que abrangiam desde 
as vendas até o atendimento, e sua visão 
geral do processo de venda de planos de 
saúde. A empresa também valorizou a 
capacidade da Pega de acelerar a geração 
de valor, principalmente com uma  solução 
de vendas e adesão com foco na área 
de saúde.
A Pega e a Fallon Health formaram uma 
parceira altamente integrada entre o 
negócio, a TI e parceiros externos tirando 
proveito da abordagem de entrega Agile. 
Em pouco tempo, a equipe produziu uma 
experiência cativante para os corretores com 
o uso de funcionalidades prontas da Pega, 
possibilitando interações perfeitas, quase 
em tempo real, com autoatendimento de 
vendas para corretores e clientes, inclusive 
com geração de documentos. Além dessa 
incrível experiência para clientes e corretores, 
a equipe forneceu análises de processos 
operacionais e empresariais e funções 
de gestão do desempenho.

RESULTADO:

Experiências de qualidade 
produzem resultados de 
qualidade
Em apenas quatro meses, a Fallon Health 
conseguiu cumprir as exigências estaduais 
de participação nas exchanges utilizando 
a funcionalidade HIPAA 270/271 EDI da 
Pega, pronta para usar, para administrar 
eletronicamente as consultas sobre 
elegibilidade e benefícios da health exchange 
de Massachusetts. 

Fundada em 1977, a Fallon Health é uma 
organização sem fi ns lucrativos que fornece 
serviços de saúde com opções de planos coletivos 
e não coletivos (comercial, Medicaid e Medicare) 
em Massachusetts. Inovadora em benefícios 
de saúde e na criação de benefícios, a Fallon é 
constantemente reconhecida pela NCQA como 
uma das principais fornecedoras de planos de 
saúde em todos os ramos de negócio. 

“  
Escolhemos a Pegasystems não somente para trabalhar de forma mais inteligente, 
mas também para atender mais rapidamente às necessidades de nossos clientes externos, 
inclusive corretores, funcionários e clientes pessoa física. Usando as tecnologias da Pega, 
conseguimos melhorar a experiência dos nossos clientes e superar as suas expectativas 

de atendimento.”David Przesiek
Vice-presidente sênior e diretor de vendas da Fallon
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Metas de Negócio
 § Recebimento perfeito  

de documentos em vários canais

 § Atribuição inteligente e fluxos  
de trabalho automatizados

 § Processamento mais rápido com 
priorização automática de casos  
a serem encaminhados e relatórios   
de desempenho em tempo real

 § Comunicação eficiente

 § Melhor conformidade 

Resultados
 § Aumento da pontualidade em 13%

 § Aumento da precisão em 33%

 § Aumento da produtividade em 66%

“
 

Na atual época em que os serviços de saúde são centrados no consumidor, 

possuir sistemas e processos eficazes de revisão e gestão de reclamações pode 

aumentar a competitividade de um plano de saúde. ”Garima Aggarwal 
Diretor de experiência do cliente da Health Alliance Plan

A HAP DÁ UM “UP” 
NA PRÓPRIA SAÚDE

DESAFIO E VISÃO: 

Melhorar o processo de 
revisão e reclamações 
para acompanhar  
o crescimento.
Como outras operadoras de planos de saúde, 
a Health Alliance Plan (HAP) enfrentava o 
desafio de possuir um processo de revisão e 
reclamações totalmente manual, que exigia 
muito trabalho e muito tempo. Sofrendo 
pressão para cumprir os regulamentos 
estaduais e federais e exigências cada vez 
maiores, a operadora precisava monitorar 
os pedidos de revisão e as reclamações com 
precisão para garantir um baixo índice de 
erros. 
A maioria das empresas de saúde luta 
para melhorar a conformidade e aumentar 
a produtividade de modo a obter melhores 
índices de qualidade e reduzir as multas.  
Elas também precisam melhorar a visibilidade 
dos relatórios e aumentar a satisfação tanto 
dos conveniados como dos prestadores 
credenciados. Com as recentes mudanças 
regulatórias na área de saúde, a HAP teve  
um aumento no número de adesões  
e passou a oferecer mais benefícios aos 
usuários, fazendo com que os custos 
do processo de pedidos de revisão e 
reclamações aumentassem drasticamente. 
A HAP decidiu que precisava implantar uma 
plataforma unificada para integrar seu ciclo  
de vida de pedidos de revisão e reclamações.

COMO A PEGA AJUDOU:

A HAP superou 
as expectativas  
de produtividade, tempo  
e precisão.
“Nosso sucesso foi quase imediato”, disse 
Garima Aggarwal, diretor de experiência do 
consumidor da HAP.  Quando a operadora 
mediu a produtividade, o tempo e a precisão 
descobriu que havia superado suas métricas. 
A automação e padronização dos processos 
ajudaram a reduzir os ciclos em geral, 
melhorando substancialmente as métricas 
de tempo de atendimento. Com a Pega, a 
HAP agora consegue monitorar todas as 
atualizações e documentação dos casos, 
possibilitando acompanhar a conformidade, 
melhorando os níveis de qualidade e a 
precisão. 
A HAP dobrou a sua produtividade graças 
à padronização dos processos. Com a 
contribuição e orientação da Pega, baseadas 
na sua visão de 360 graus e um processo 
simples e claro, a operadora de saúde 
melhorou o atendimento tanto para usuários 
como para credenciados.

Automatizou os 
processos para gerar 
uma experiência superior 
para os usuários
A Pega ajudou a HAP a integrar todo  
o seu ciclo de vida de pedidos de revisão 
e reclamações - desde a origem até a 
resolução. A solução é baseada em uma 
estrutura configurável de automação de 
processos que integra a entrada de todos os 
pedidos de revisão e reclamações de várias 
fontes: Internet, e-mail, fax, comparecimento 
presencial, etc. O motor inteligente de regras 
da Pega, que prioriza as transações com 
base na urgência dos casos, possibilita a 
distribuição de casos baseada na qualificação 
dos atendentes, dinamizando a tarefa de 
atribuição. 
Trabalhando com a Pega, a HAP centralizou 
todos os seus documentos e anotações de 
casos para futura referência e auditorias. A 
empresa também desenvolveu dashboards 
de monitoramento, com os quais consegue 
avaliar os processos com base em várias 
métricas de desempenho, para garantir 
consistência e responsabilidade.
Além disso, em cada fase do processo de 
pedido de revisão e reclamações, todas as 
chamadas de usuários para a área e da área 
para os usuários eram iniciadas e gravadas 
automaticamente. A Pega centralizou o 
processo, possibilitando um maior controle 
e transparência e gerando uma experiência 
superior para os conveniados.

RESULTADO:

A Health Alliance Plan (HAP) é subsidiária da Henry 
Ford Health System (HFHS), uma das principais 
operadoras de planos de saúde dos EUA, que 
fornece cobertura para pessoas físicas, empresas 
e organizações. A HAP tem parcerias com médicos, 
empregadores e grupos comunitários para 
melhorar a saúde e o bem-estar geral de cada 
comunidade que atende.
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Metas de Negócio
 § Recebimento perfeito  

de documentos em vários canais

 § Atribuição inteligente e fluxos  
de trabalho automatizados

 § Processamento mais rápido com 
priorização automática de casos  
a serem encaminhados e relatórios   
de desempenho em tempo real

 § Comunicação eficiente

 § Melhor conformidade 

Resultados
 § Aumento da pontualidade em 13%

 § Aumento da precisão em 33%

 § Aumento da produtividade em 66%

“
 

Na atual época em que os serviços de saúde são centrados no consumidor, 

possuir sistemas e processos eficazes de revisão e gestão de reclamações pode 

aumentar a competitividade de um plano de saúde. ”Garima Aggarwal 
Diretor de experiência do cliente da Health Alliance Plan

A HAP DÁ UM “UP” 
NA PRÓPRIA SAÚDE

DESAFIO E VISÃO: 

Melhorar o processo de 
revisão e reclamações 
para acompanhar  
o crescimento.
Como outras operadoras de planos de saúde, 
a Health Alliance Plan (HAP) enfrentava o 
desafio de possuir um processo de revisão e 
reclamações totalmente manual, que exigia 
muito trabalho e muito tempo. Sofrendo 
pressão para cumprir os regulamentos 
estaduais e federais e exigências cada vez 
maiores, a operadora precisava monitorar 
os pedidos de revisão e as reclamações com 
precisão para garantir um baixo índice de 
erros. 
A maioria das empresas de saúde luta 
para melhorar a conformidade e aumentar 
a produtividade de modo a obter melhores 
índices de qualidade e reduzir as multas.  
Elas também precisam melhorar a visibilidade 
dos relatórios e aumentar a satisfação tanto 
dos conveniados como dos prestadores 
credenciados. Com as recentes mudanças 
regulatórias na área de saúde, a HAP teve  
um aumento no número de adesões  
e passou a oferecer mais benefícios aos 
usuários, fazendo com que os custos 
do processo de pedidos de revisão e 
reclamações aumentassem drasticamente. 
A HAP decidiu que precisava implantar uma 
plataforma unificada para integrar seu ciclo  
de vida de pedidos de revisão e reclamações.

COMO A PEGA AJUDOU:

A HAP superou 
as expectativas  
de produtividade, tempo  
e precisão.
“Nosso sucesso foi quase imediato”, disse 
Garima Aggarwal, diretor de experiência do 
consumidor da HAP.  Quando a operadora 
mediu a produtividade, o tempo e a precisão 
descobriu que havia superado suas métricas. 
A automação e padronização dos processos 
ajudaram a reduzir os ciclos em geral, 
melhorando substancialmente as métricas 
de tempo de atendimento. Com a Pega, a 
HAP agora consegue monitorar todas as 
atualizações e documentação dos casos, 
possibilitando acompanhar a conformidade, 
melhorando os níveis de qualidade e a 
precisão. 
A HAP dobrou a sua produtividade graças 
à padronização dos processos. Com a 
contribuição e orientação da Pega, baseadas 
na sua visão de 360 graus e um processo 
simples e claro, a operadora de saúde 
melhorou o atendimento tanto para usuários 
como para credenciados.

Automatizou os 
processos para gerar 
uma experiência superior 
para os usuários
A Pega ajudou a HAP a integrar todo  
o seu ciclo de vida de pedidos de revisão 
e reclamações - desde a origem até a 
resolução. A solução é baseada em uma 
estrutura configurável de automação de 
processos que integra a entrada de todos os 
pedidos de revisão e reclamações de várias 
fontes: Internet, e-mail, fax, comparecimento 
presencial, etc. O motor inteligente de regras 
da Pega, que prioriza as transações com 
base na urgência dos casos, possibilita a 
distribuição de casos baseada na qualificação 
dos atendentes, dinamizando a tarefa de 
atribuição. 
Trabalhando com a Pega, a HAP centralizou 
todos os seus documentos e anotações de 
casos para futura referência e auditorias. A 
empresa também desenvolveu dashboards 
de monitoramento, com os quais consegue 
avaliar os processos com base em várias 
métricas de desempenho, para garantir 
consistência e responsabilidade.
Além disso, em cada fase do processo de 
pedido de revisão e reclamações, todas as 
chamadas de usuários para a área e da área 
para os usuários eram iniciadas e gravadas 
automaticamente. A Pega centralizou o 
processo, possibilitando um maior controle 
e transparência e gerando uma experiência 
superior para os conveniados.

RESULTADO:

A Health Alliance Plan (HAP) é subsidiária da Henry 
Ford Health System (HFHS), uma das principais 
operadoras de planos de saúde dos EUA, que 
fornece cobertura para pessoas físicas, empresas 
e organizações. A HAP tem parcerias com médicos, 
empregadores e grupos comunitários para 
melhorar a saúde e o bem-estar geral de cada 
comunidade que atende.
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Metas de Negócio
 § Conectar e simplificar a jornada do 

cliente em todos os canais de interação

 § Fornecer marketing, vendas  
e atendimento proativos  
e personalizados 

 § Reduzir o tempo de lançamento  
de produtos e aumentar o índice  
de aceitação

Resultados
 § Fornecimento de acesso imediato  

a grupos amplos de prospectos  
e clientes

 § Redução de 70% no tempo  
de programação de vendas. 

 § Redução do tempo médio 
de atendimento.

“
 

A Pega nos traz um tremendo valor... com uma solução unificada e integrada  

de vendas que nos ajuda não somente a vender com mais eficiência, mas 

também a criar um elo entre a linha de frente e a retaguarda. ”Alain Le Garrec 
Gerente de marketing da MGen

MGEN REALIZA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

DESAFIO E VISÃO: 

Reter clientes, gerar 
crescimento do negócio, 
transformar
Com a crescente pressão do mercado - 
novos concorrentes, mudanças regulatórias 
frequentes, produtos com menores margens 
e crescentes problemas com clientes - a 
MGEN sabia que precisava de uma estratégia 
de transformação da empresa. A meta: reter 
clientes e gerar crescimento do negócio. 
A operadora de seguro-saúde precisava  
de um modelo de vendas que fosse 
consistente e coordenado em todos os 
canais de comunicação (centro de contato, 
SMS, Internet, corretores independentes  
e filiais), além de atividades de marketing  
e atendimento mais bem direcionadas.  
Além da digitalização e personalização, essas 
funções precisavam de eficiência operacional 
e automação para um melhor desempenho 
durante o período anual de pico de vendas  
da MGen.
Com o peso de numerosos sistemas 
legados que exigiam atualização ou 
substituição, a MGen desenvolveu um plano 
de transformação que previa uma solução 
de CRM para uso em marketing, vendas e 
atendimento ao cliente e funcionalidades  
de ponta que ajudassem a melhorar  
e modernizar a jornada do cliente.

 
COMO A PEGA AJUDOU:

Usou o Pega CRM para 
unificar a experiência 
do cliente.
Após um rigoroso processo de seleção da 
solução CRM, a MGen escolheu a Pega por 

Com o monitoramento das atividades em 
todos os canais, viabilizado pela solução LINK, 
a MGen abandonou o marketing de massa 
em favor de campanhas direcionadas. Com 
a redução do tempo de programação de 
reuniões de vendas, a MGen também pode 
interagir com mais clientes em potencial 
durante seu limitado período anual de 
vendas. Seguindo seu plano de transformação 
digital, a MGen continuará substituindo os 
componentes do CRM por produtos da Pega, 
criando um elo maior entre a sua linha de 
frente e a retaguarda durante a jornada do 
cliente. 
“Conseguimos enxergar o que acontece 
na vida diária do contato, visualizar a 
oportunidade, a campanha de marketing que 
lançamos”, disse Alain Le Garrec, gerente de 
marketing da MGen. “Podemos vender mais 
e isso é bem recebido pelos usuários do 
negócio. Isso já mudou nossas vidas”.

sua capacidade comprovada de fornecer 
resultados rápidos, suas funções de suporte 
e integração multicanal e pela amplitude 
de sua funcionalidade CRM, principalmente 
os amplos perfis de clientes, que fornecem 
aos profissionais de venda e atendimento 
informações detalhadas sobre a base de 
usuários.
A MGen começou com o Pega Customer 
Service for Healthcare. A solução foi 
implantada em apenas cinco meses com 
perfis completos da base de clientes, que 
forneciam dados em tempo real a partir de 
quinze dos sistemas da área de retaguarda  
da operadora. 
Com a integração do Outlook, os profissionais 
de atendimento ao cliente agora conseguem 
marcar reuniões de vendas com as filiais  
e compartilhar informações com elas. 
Em seguida, a MGen implantou os perfis 
integrados dos clientes em potencial e 
automatizou o processo de vendas.  
Após isso, a Pega foi conectada às 
ferramentas de campanhas e cotações da 
MGen, fornecendo a primeira experiência 
completa de CRM aos funcionários e clientes.

RESULTADO:

Informações em tempo 
real tornam as vendas 
e o marketing mais 
produtivos e proativos
A solução da MGen -- batizada de LINK 
por estabelecer uma ligação entre todos 
os sistemas e canais de comunicação da 
empresa e por aproximar a MGen de seus 
prospectos e clientes atuais -- tornou as 
funções de vendas e atendimento mais 
eficientes, proativas e personalizadas. 

§  Três milhões de ligações recebidas  §  Seis milhões de interações via Internet  §  380.000 e-mails  
§  Um milhão de atendimentos presenciais por ano.

Fundada em 1947, a MGen é uma 
organização sem fins lucrativos 
dedicada ao fornecimento de 
seguro-saúde obrigatório e 
benefícios suplementares, inclusive 
seguro de vida e invalidez para 
profissionais das áreas de educação, 
pesquisa e cultura. A MGen fornece 
cobertura para quase quatro milhões 
de cidadãos franceses anualmente.
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 § Reduzir o tempo de lançamento  
de produtos e aumentar o índice  
de aceitação

Resultados
 § Fornecimento de acesso imediato  

a grupos amplos de prospectos  
e clientes

 § Redução de 70% no tempo  
de programação de vendas. 

 § Redução do tempo médio 
de atendimento.

“
 

A Pega nos traz um tremendo valor... com uma solução unificada e integrada  

de vendas que nos ajuda não somente a vender com mais eficiência, mas 

também a criar um elo entre a linha de frente e a retaguarda. ”Alain Le Garrec 
Gerente de marketing da MGen

MGEN REALIZA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

DESAFIO E VISÃO: 

Reter clientes, gerar 
crescimento do negócio, 
transformar
Com a crescente pressão do mercado - 
novos concorrentes, mudanças regulatórias 
frequentes, produtos com menores margens 
e crescentes problemas com clientes - a 
MGEN sabia que precisava de uma estratégia 
de transformação da empresa. A meta: reter 
clientes e gerar crescimento do negócio. 
A operadora de seguro-saúde precisava  
de um modelo de vendas que fosse 
consistente e coordenado em todos os 
canais de comunicação (centro de contato, 
SMS, Internet, corretores independentes  
e filiais), além de atividades de marketing  
e atendimento mais bem direcionadas.  
Além da digitalização e personalização, essas 
funções precisavam de eficiência operacional 
e automação para um melhor desempenho 
durante o período anual de pico de vendas  
da MGen.
Com o peso de numerosos sistemas 
legados que exigiam atualização ou 
substituição, a MGen desenvolveu um plano 
de transformação que previa uma solução 
de CRM para uso em marketing, vendas e 
atendimento ao cliente e funcionalidades  
de ponta que ajudassem a melhorar  
e modernizar a jornada do cliente.

 
COMO A PEGA AJUDOU:

Usou o Pega CRM para 
unificar a experiência 
do cliente.
Após um rigoroso processo de seleção da 
solução CRM, a MGen escolheu a Pega por 

Com o monitoramento das atividades em 
todos os canais, viabilizado pela solução LINK, 
a MGen abandonou o marketing de massa 
em favor de campanhas direcionadas. Com 
a redução do tempo de programação de 
reuniões de vendas, a MGen também pode 
interagir com mais clientes em potencial 
durante seu limitado período anual de 
vendas. Seguindo seu plano de transformação 
digital, a MGen continuará substituindo os 
componentes do CRM por produtos da Pega, 
criando um elo maior entre a sua linha de 
frente e a retaguarda durante a jornada do 
cliente. 
“Conseguimos enxergar o que acontece 
na vida diária do contato, visualizar a 
oportunidade, a campanha de marketing que 
lançamos”, disse Alain Le Garrec, gerente de 
marketing da MGen. “Podemos vender mais 
e isso é bem recebido pelos usuários do 
negócio. Isso já mudou nossas vidas”.

sua capacidade comprovada de fornecer 
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§  Mais de quatro milhões de conveniados no mundo inteiro  §  125 países em quatro continentes
§  Um milhão de credenciados no mundo inteiro  §  Quatro unidades de negócio

Metas de Negócio
 § Implantar a gestão centralizada

de casos para uma resposta global 
na área de saúde 

 § Integrar os processos operacionais

 § Padronizar a infraestrutura 
de comunicação e tecnologia

 § Remodelar a gestão de casos 
de atendimento médico

 § Consumerizar os aplicativos 

Resultados
 § Redução de 43% no tempo 

de treinamento de novos 
funcionários

 § Ganho de produtividade 
de duas horas por turno 
por dia

 § Integração de mais de 100 
aplicações de negócio 

GESTÃO DA SÁUDE 
COM EMPATIA

DESAFIO E VISÃO: 

Fornecer gestão integrada, 
empática de casos de 
atendimento médico. 
Para a gestão de casos, a United Healhcare 
Global usava vários sistemas legados 
diferentes, com mais de 100 aplicações de 
negócio e mais de 150 fl uxos de trabalho.
Para dinamizar a gestão de casos e fornecer 
esse serviço com a combinação certa de 
efi ciência e empatia, a UHC Global percebeu 
que teria que realizar uma mudança de 
paradigma. O negócio devia repensar a gestão 
de casos a partir do zero, de modo a criar um 
sistema fl exível e dimensionável.
A visão inicial da UHC Global estabelecia a 
reconstrução de todas as suas aplicações 
legadas. Isso, porém, não era viável tanto 
em termos de tempo, quanto de dinheiro. 
Ao invés disso, a UHC Global decidiu que a 
solução robusta de gestão dinâmica de casos 
da Pega, com suas funcionalidades, entre 
as melhores do segmento, possibilitaria a 
integração de suas dezenas de aplicações 
legadas.

desenvolvimento e implantação, a equipe 
da UHC Global criou uma solução de classe 
e nível mundial em, aproximadamente, 15 
meses. A solução Concourse oferece gestão 
de casos para uma base de clientes com 
quatro milhões de usuários em 125 países em 
quatro continentes. Além disso, ela possibilita 
a colaboração com mais de um milhão de 
credenciados no mundo inteiro e elimina os 
silos existentes entre as cinco unidades de 
negócio da UHC Global.
A meta de consumerização é comprovada 
pela melhoria dramática do treinamento 
de novos funcionários. Anteriormente, o 
treinamento levava três meses e meio; agora, 
os novos colaboradores estão prontos em 
apenas dois meses - uma melhora de 43%.
E mais, cada mudança em cada centro de 
atendimento da UHC Global gerou 
um ganho de produtividade de duas horas 
com a eliminação de tarefas monótonas 
de transferência e atribuição de casos 
e reuniões para passar informações.
“Conforme progredimos, a Pega é como 
um maestro”, comentou Ganser. “Ela conduz 
os nossos sistemas como uma orquestra”.

COMO A PEGA AJUDOU:

Aplicou uma abordagem 
consumerizada e dinâmica 
para a gestão de casos.
Visitando a PegaWORLD 2014, a equipe de 
design da UHC Global ouviu falar do poder 
da gestão dinâmica de casos da Pega. Ficou 
claro que seria possível criar uma aplicação 
que:

 § Orquestrasse todas as aplicações 
existentes

 § Gerasse fl uxos de trabalho inteligentes

 § Fornecesse uma solução centralizada 
e coesa a cada usuário

 § Possibilitasse aos gerentes de casos 
aplicar as suas habilidades

A nova solução, batizada de Concourse, 
oferece um dashboard centralizado para as 
cinco unidades de negócio, para fácil gestão 
de cada caso, além de possibilitar transições 
perfeitas de trabalho e atendimento e 
automatizar funções como a de avaliação 
dinâmica de riscos dos casos. Flexível e 
dimensionável, a solução foi elaborada tendo 
também a consumerização em mente. 
“Queríamos que essa ferramenta funcionasse 
como outras com as quais já estávamos 
familiarizados”, disse Ganser. “As pessoas 
conhecem o site de buscas da Google. 
Queríamos esse tipo de facilidade.”

RESULTADO:

Solução de classe mundial 
para atendimento mundial
Depois de descobrir a gestão dinâmica 
de casos da Pega, passando pelo design, 

A UnitedHealthcare Global é parte do 
UnitedHealthcare Group. A empresa atende pessoas 
de 125 países, inclusive 4,6 milhões de pessoas com 
benefícios médicos, oferecendo uma linha abrangente 
de serviços de saúde e mobilidade no local do cliente. 
A UnitedHealthcare Global também oferece suporte 
em tecnologia, fi nanças e entrega para os sistemas de 
saúde de vários países.

“
 

Podemos utilizar a gestão dinâmica de casos da Pega, além de todo o conhecimento 

dos gerentes de casos do nosso centro de atendimento emergencial, combinando 

o melhor dos dois mundos. ”Jeff  Ganser
Diretor de gestão de projetos de TI da UHC Global
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 “
  

Então pensamos: podemos adotar 
a gestão dinâmica de casos da 
Pega, além de todo o conhecimento 
dos gerentes de casos do nosso 
centro de atendimento emergencial, 
combinando o melhor dos dois 
mundos.” Jeff  Ganser

 Diretor de gestão de projetos 
de TI da UHC
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Metas de Negócio
 § Melhorar o acesso ao sistema 

 § Integrar as soluções de negócio

 § Consolidar as ferramentas empresariais 
e criar um design consistente

 § Criar um repositório de componentes 
padronizados e reutilizáveis

 § Melhorar a usabilidade com aplicações 
intuitivas e envolventes

Resultados
 § Tempo de contratação de médicos 

9x menor

 § Estabelecimento de um padrão 
empresarial de BPM 

 § Melhor relacionamento com 
conveniados e credenciados 

§  Base de usuários cresceu em 200.000  §  Mais de 39 programas entregues 
§  Mais de 700 funcionários da Pega treinados

SIMPLIFICANDO 
O CAMINHO PARA 
O SUCESSO

DESAFIO E VISÃO: 

Simplificar os processos 
para melhorar a eficiência 
do atendimento ao cliente
UHG vinha enfrentando grandes desafi os 
devido à complexidade dos processos,  
sistemas díspares de registro, pouca 
visibilidade geral e falta de componentes 
reutilizáveis. As numerosas ferramentas 
usadas em toda a empresa 
não eram intuitivas, envolventes, nem 
fáceis de usar. 
A visão da UHG era realizar uma 
transformação no negócio para melhorar 
suas competências operacionais. Isso incluía 
um melhor alinhamento de suas funções de 
negócio, custos administrativos mais baixos, 
funções de socialização e melhor treinamento. 
Essas funcionalidades não somente 
integrariam os processos de call center e 
operações da UHG, mas também criariam 
um centro de excelência por meio do qual 
a empresa poderia dar respostas rápidas 
e corretas e, ao mesmo tempo, continuar 
como uma das líderes do setor de saúde.

RESULTADO:

Fluxos de trabalho 
padronizados, ROI 
atingido.
Como parte da implantação, a UHG criou 
um ecossistema completo de fl uxos de 
trabalho em quatro unidades de negócio, 
com mais de 30 programas implantados, 
gerando um ROI signifi cativo. Durante 
a jornada, a UHG aumentou sua base de 
usuários da Pega para 50.000 em programas 
de grande porte, com duração de vários 
anos, iniciados para melhorar a experiência 
dos credenciados. A equipe também dobrou 
a base de usuários para 200.000 em alguns 
anos.
Até o momento, desde o início de sua 
parceria estratégica com a Pega, a UHG já 
implantou um centro de excelência de gestão 
de processos de negócio. A companhia criou 
programas voltados à BPM em 39 grupos e 
continua disseminando e pregando o seu uso 
como disciplina por toda a empresa.

COMO A PEGA AJUDOU:

Integrou os processos, 
melhorou a experiência 
dos clientes.
A UHG escolheu a Pega para ajudá-la a lidar 
com os pedidos de revisão, reclamações 
e questionamentos em vários segmentos 
do negócio. A UHG também aumentou 
a adjudicação automática de pedidos 
complexos e tornou mais efi ciente a gestão
de indicações/utilização para veteranos por 
meio da automação dos fl uxos de trabalho 
e processos integrados. 
A UHG transformou a jornada de 
autoatendimento dos credenciados e criou 
uma ferramenta de fl uxo de trabalho para 
ajudar nas operações de contratação 
de médicos e na manutenção demográfi ca 
dos credenciados. O sistema de autorização 
prévia, usado pelo help desk para 
farmacêuticos e técnicos de saúde, 
também foi aprimorado. 
Durante a transformação, a UHG modernizou 
e simplifi cou o processo de adesão eletrônica 
de Medicare e aposentadoria para os 
consumidores e agentes, criando uma solução 
uniforme para todos os tipos de produtos. 
Por fi m, a equipe incorporou uma aplicação 
de atendimento ao cliente que fornece acesso 
a informações relevantes de diversas fontes 
por meio de uma única ferramenta de gestão 
de fl uxos de trabalho e casos, possibilitando 
o fornecimento de serviços de qualidade. 

A United Health Group (UHG) atende a mais de 
85 milhões de pessoas nos EUA e em 125 países, 
oferecendo benefícios e serviços de saúde. A empresa 
obteve um faturamento de $ 122,5 bilhões em 2013 e 
ocupa a 14ª posição na lista da revista Fortune 500.  A 
UHG foi apontada pela Fortune como a empresa mais 
admirada do setor de seguro e gestão da saúde em 
2011, 2012, 2013 e 2014. 

“
 

Para nós, a Pega foi como uma lanterna na escuridão. ”Laura Ciavola
Vice-presidente sênior de Medicare e aposentadoria da UnitedHealthcare 

A United Health Group (UHG) atende a mais de 
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O setor de seguros passa por uma mudança sem precedentes, com um grande número de novas 
oportunidades. As oportunidades que surgem com esse “novo normal” são diversas - novos riscos, como 
invasões cibernéticas, Insurtechs e diferentes expectativas dos clientes. Para ter sucesso, as empresas 
precisarão automatizar seus processos legados e se adaptar ao dinâmico mercado de seguros. Isso requer 
que os executivos do setor satisfaçam as demandas dos consumidores e clientes, com o fornecimento de um 
atendimento altamente personalizado e eficiente. Além disso, a nova economia do “compartilhamento” deve 
trazer uma grande transformação nos mercados de riscos pessoais e comerciais. Administrar esse processo 
de transformação será fundamental para o sucesso estratégico das seguradoras.

A área de seguros está enfrentando esses desafios diretamente, com a integração dos processos de negócio 
para garantir que a informação certa seja fornecida à pessoa certa no tempo certo - na velocidade digital - 
para melhorar a sua eficiência e eficácia. Cada vez mais essas informações serão capturadas por meio da 
Internet das Coisas (IoT), que inclui dispositivos inteligentes, veículos autônomos e tecnologias “vestíveis”. As 
principais seguradoras já estão planejando “de fora para dentro” em vez de “de dentro para fora”, adotando 
um modelo centrado nos clientes com implantação rápida e econômica.

A Pega continua sua longa trajetória de fornecimento de soluções inovadoras para ajudar as seguradoras  
a lidar com essas oportunidades de mercado. Com a grande importância da conexão com os consumidores, 
os clientes da Pega estão estimulando a produtividade dos canais de distribuição, fornecendo aos agentes 
independentes e cativos as soluções de que precisam para atender às necessidades dos consumidores. 
Também os estimulam a usar funcionalidades avançadas para vender, realizar vendas cruzadas, vender  
mais e reter seus próprios clientes. O objetivo é obter crescimento lucrativo e resultados superiores  
na distribuição, além de fornecer um atendimento de nível mundial aos clientes. 

Para saber como a Pega forneceu resultados mensuráveis, leia os seguintes estudos de casos de clientes. 
Esperamos poder compartilhar nossa experiência e soluções com você, para que você atinja os objetivos  
do seu negócio. Se tiver alguma pergunta, entre em contato comigo no e-mail james.ryan@pega.com.
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O setor de seguros passa por uma mudança sem precedentes, com um grande número de novas 
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principais seguradoras já estão planejando “de fora para dentro” em vez de “de dentro para fora”, adotando 
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os clientes da Pega estão estimulando a produtividade dos canais de distribuição, fornecendo aos agentes 
independentes e cativos as soluções de que precisam para atender às necessidades dos consumidores. 
Também os estimulam a usar funcionalidades avançadas para vender, realizar vendas cruzadas, vender  
mais e reter seus próprios clientes. O objetivo é obter crescimento lucrativo e resultados superiores  
na distribuição, além de fornecer um atendimento de nível mundial aos clientes. 

Para saber como a Pega forneceu resultados mensuráveis, leia os seguintes estudos de casos de clientes. 
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Ele também reduz as tarefas manuais, graças 
aos processos automatizados. Os funcionários 
do atendimento ao cliente não precisam 
mais procurar em diversos bancos de dados 
de apólices para encontrar as informações 
relevantes do cliente. 
Trabalhando com a Pega, a Aegon agora 
fornece uma visão de 360 graus do cliente, 
para uma maior rapidez na resposta dos 
atendentes  e um maior conhecimento sobre 
os clientes com base em suas interações 
passadas com a Aegon. 

RESULTADO:

Atendentes mais 
capacitados; aumento 
de dois dígitos da 
satisfação dos clientes.
A parceria entre a Aegon e a Pega reduziu 
bastante os custos e aumentou a satisfação 
dos clientes. Equipados com informações 
integradas e uma interface de desktop 
intuitiva e fácil de usar, os atendentes agora 
podem passar da coleta manual de dados 
para o fornecimento de suporte eficiente, 
contextualizado e personalizado. 
A taxa de resolução na primeira chamada 
subiu de 50% para 80% e o net promoter 
score passou de -28 em 2012 para 18 
em 2015. O índice de engajamento dos 

Metas de Negócio
 § Criar uma experiência centrada  

no cliente

 § Aumentar a eficiência e eficácia  
do centro de contato 

 § Oferecer aos atendentes um dashboard 
simples e intuitivo que possibilite uma 
visão de 360 graus dos clientes 

Resultados
 § Aumento do Net Promoter Score  

de -28 em 2012 para 18 em 2015

 § Aumento de 60% da taxa de resolução 
na primeira chamada entre 2012  
e 2015 

AEGON REDEFINE 
O ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Tornar-se uma empresa 
centrada no cliente  
e eficiente 
Com a crescente demanda por um 
atendimento eficiente, responsivo 
e pessoal, a Aegon desejava basicamente 
melhorar a experiência dos clientes. 
Como uma das líderes em seu setor, a Aegon 
sempre foi fiel ao compromisso de fornecer 
um atendimento excepcional. Porém,  
ao avaliar o “novo normal” das expectativas  
de atendimento - além de seu próprio desejo 
de ditar o ritmo em seu papel de líder  
- a Aegon percebeu que tinha que mudar. 
Trabalhado com a Pega, a Aegon priorizou 
o que era essencial para um atendimento 
superior: a sua equipe de atendimento. 
A “linha de frente” do engajamento precisava 
dos sistemas certos - ferramentas e 
equipamentos de TI - para fazer melhor  
o seu trabalho. 
A Aegon partiu para a tarefa de automatizar 
os processos e integrar e racionalizar as 
informações usadas pela área atendimento 
ao cliente usando a solução de gestão 
do conhecimento da Pega para fornecer 
informações contextualmente relevantes. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Orquestrou e dinamizou 
a jornada do cliente.
A Pega ajudou a Aegon a desenvolver uma 
solução de gestão do trabalho, que abrangia 
desde o início do processo de sinistros, 
comunicação com os clientes e implantação 
de novas apólices e contas digitais.
O sistema foi desenvolvido para garantir que 
o trabalho certo fosse atribuído ao funcionário 
certo na hora certa, com base nas prioridades. 

funcionários subiu de 33% a 60% no mesmo 
período. 
“O fato de podermos prestar todo o nosso 
atendimento com a Pega e todos os nossos 
atendentes poderem ver tudo sobre os 
clientes no sistema nos possibilita reunir 
tudo isso de maneira bem mais centrada no 
cliente”, comentou Nick Hill, gerente do centro 
de entregas Pega da Aegon. 
Em vez do velho paradigma de ter um 
atendimento inerentemente transacional 
e reativo, a Aegon definiu um novo padrão 
de atendimento no setor de seguro - solícito, 
responsivo e abrangente.

A Aegon é uma fornecedora nacional de seguros 
de vida, planos de previdência e gestão de ativos. 
A empresa administra aproximadamente £542 
bilhões em ativos e opera em  mais de 25 países. 

“
 

Não foi somente a redução do custo do atendimento; vimos também uma melhoria 

da experiência do cliente. Nosso índice de satisfação e fidelidade dos clientes disparou. 

A resolução na primeira chamada, que era de 50% antes da implantação da Pega no 

centro de contato, pulou para 80%. ”Nick Hill 
Gerente do centro de entregas Pega da Aegon

SEG
U

R
O

S |   A
TEN

D
IM

EN
TO

 A
O

 C
LIEN

TE |   A
EG

O
N

76

“
 

A Pega conecta as camadas 
de engajamento do cliente  
da linha de frente aos sistemas  
de retaguarda.” 
 
John Davidson 
Responsável pela estratégia  
e arquitetura de TI da Aegon
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Ele também reduz as tarefas manuais, graças 
aos processos automatizados. Os funcionários 
do atendimento ao cliente não precisam 
mais procurar em diversos bancos de dados 
de apólices para encontrar as informações 
relevantes do cliente. 
Trabalhando com a Pega, a Aegon agora 
fornece uma visão de 360 graus do cliente, 
para uma maior rapidez na resposta dos 
atendentes  e um maior conhecimento sobre 
os clientes com base em suas interações 
passadas com a Aegon. 

RESULTADO:

Atendentes mais 
capacitados; aumento 
de dois dígitos da 
satisfação dos clientes.
A parceria entre a Aegon e a Pega reduziu 
bastante os custos e aumentou a satisfação 
dos clientes. Equipados com informações 
integradas e uma interface de desktop 
intuitiva e fácil de usar, os atendentes agora 
podem passar da coleta manual de dados 
para o fornecimento de suporte eficiente, 
contextualizado e personalizado. 
A taxa de resolução na primeira chamada 
subiu de 50% para 80% e o net promoter 
score passou de -28 em 2012 para 18 
em 2015. O índice de engajamento dos 

Metas de Negócio
 § Criar uma experiência centrada  

no cliente

 § Aumentar a eficiência e eficácia  
do centro de contato 

 § Oferecer aos atendentes um dashboard 
simples e intuitivo que possibilite uma 
visão de 360 graus dos clientes 

Resultados
 § Aumento do Net Promoter Score  

de -28 em 2012 para 18 em 2015

 § Aumento de 60% da taxa de resolução 
na primeira chamada entre 2012  
e 2015 

AEGON REDEFINE 
O ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Tornar-se uma empresa 
centrada no cliente  
e eficiente 
Com a crescente demanda por um 
atendimento eficiente, responsivo 
e pessoal, a Aegon desejava basicamente 
melhorar a experiência dos clientes. 
Como uma das líderes em seu setor, a Aegon 
sempre foi fiel ao compromisso de fornecer 
um atendimento excepcional. Porém,  
ao avaliar o “novo normal” das expectativas  
de atendimento - além de seu próprio desejo 
de ditar o ritmo em seu papel de líder  
- a Aegon percebeu que tinha que mudar. 
Trabalhado com a Pega, a Aegon priorizou 
o que era essencial para um atendimento 
superior: a sua equipe de atendimento. 
A “linha de frente” do engajamento precisava 
dos sistemas certos - ferramentas e 
equipamentos de TI - para fazer melhor  
o seu trabalho. 
A Aegon partiu para a tarefa de automatizar 
os processos e integrar e racionalizar as 
informações usadas pela área atendimento 
ao cliente usando a solução de gestão 
do conhecimento da Pega para fornecer 
informações contextualmente relevantes. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Orquestrou e dinamizou 
a jornada do cliente.
A Pega ajudou a Aegon a desenvolver uma 
solução de gestão do trabalho, que abrangia 
desde o início do processo de sinistros, 
comunicação com os clientes e implantação 
de novas apólices e contas digitais.
O sistema foi desenvolvido para garantir que 
o trabalho certo fosse atribuído ao funcionário 
certo na hora certa, com base nas prioridades. 

funcionários subiu de 33% a 60% no mesmo 
período. 
“O fato de podermos prestar todo o nosso 
atendimento com a Pega e todos os nossos 
atendentes poderem ver tudo sobre os 
clientes no sistema nos possibilita reunir 
tudo isso de maneira bem mais centrada no 
cliente”, comentou Nick Hill, gerente do centro 
de entregas Pega da Aegon. 
Em vez do velho paradigma de ter um 
atendimento inerentemente transacional 
e reativo, a Aegon definiu um novo padrão 
de atendimento no setor de seguro - solícito, 
responsivo e abrangente.

A Aegon é uma fornecedora nacional de seguros 
de vida, planos de previdência e gestão de ativos. 
A empresa administra aproximadamente £542 
bilhões em ativos e opera em  mais de 25 países. 

“
 

Não foi somente a redução do custo do atendimento; vimos também uma melhoria 

da experiência do cliente. Nosso índice de satisfação e fidelidade dos clientes disparou. 

A resolução na primeira chamada, que era de 50% antes da implantação da Pega no 

centro de contato, pulou para 80%. ”Nick Hill 
Gerente do centro de entregas Pega da Aegon
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“
 

A Pega conecta as camadas 
de engajamento do cliente  
da linha de frente aos sistemas  
de retaguarda.” 
 
John Davidson 
Responsável pela estratégia  
e arquitetura de TI da Aegon
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Metas de Negócio
 § Cativar os clientes com um 

atendimento excepcional 

 § Aumentar a satisfação dos atendentes 
e reduzir o tempo de treinamento

 § Aumentar a efi ciência dos atendentes 
(aumento do índice de resolução na 
primeira chamada, redução do tempo 
médio de atendimento, etc.).

 § Aumentar o engajamento do cliente 
e as oportunidades de venda cruzada
e de produtos mais sofi sticados.

Resultados
 § Melhora substancial do net promoter 

score e da satisfação dos clientes.

 § Fornecimento de um desktop 
simplifi cado e intuitivo, tornando 
o trabalho mais fácil e aumentando 
a satisfação.

 § Melhora do tempo médio de 
atendimento (AHT, em inglês) e da taxa 
de resolução na primeira chamada.

 § Implantação rápida, em apenas seis 
meses, superando os objetivos.

GRUPO SEGURADOR CSAA: 
TRANSFORMANDO 
A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Aumentar o foco nos 
clientes. 
Como grupo segurador de mais de 2,7 
milhões de membros da AAA e com $ 3,2 
bilhões de prêmios subscritos líquidos, a 
CSAA precisava transformar a experiência 
de seus clientes para aumentar a fi delidade 
e o crescimento. A meta: fornecer uma 
experiência simples, proativa e pessoal 
aos clientes.
A CSAA percebeu que era imperativo 
criar um desktop mais simples e intuitivo 
para os atendentes. Como muitas das 
principais seguradoras atualmente, a CSSA 
era confrontada por sistemas de TI que 
hospedavam dados dos clientes em diversos 
locais. Como resultado, os funcionários do 
atendimento gastavam segundos e minutos 
importantes buscando esses dados. Uma 
melhor interface poderia possibilitar o acesso 
mais rápido aos dados dos clientes, para 
que os atendentes pudessem se concentrar 
mais em suas necessidades. Os atendentes 
vasculhavam vários sistemas de administração 
de apólices para reunir dados díspares, 
mas a CSAA os imaginava dedicando seu 
tempo a atividades que gerassem mais valor, 
como ouvir os clientes, atender às suas 
necessidades e até mesmo aproveitar para 
fazer vendas cruzadas.
Juntamente com a Pega, a CSAA partiu 
para a transformação da experiência 
de seus clientes com a implantação de um 
serviço de atendimento e vendas integrados 
usando a plataforma Pega.

RESULTADO:

Maior eficiência e melhor 
experiência para clientes 
e atendentes.
A CSAA e a Pega transformaram as interações 
atendente-cliente, que passaram de uma 
experiência puramente transacional para um 
engajamento mais efi ciente e efi caz centrado 
no cliente. 
Com um desktop simplifi cado e intuitivo, a 
CSAA capacitou seus funcionários da área 
de atendimento e gerou um foco renovado 
no cliente. Armados com as informações dos 
clientes, obtidas de interações anteriores, 
além de insights relevantes sobre eles, os 
atendentes agora conseguem o contexto  
ideal para fornecer um grande atendimento. 
Agora eles podem dedicar mais tempo 
à satisfação e fi delidade dos clientes, além 
de impulsionar a receita com vendas cruzadas 
e de produtos relevantes de maior valor. 
O resultado para a CSAA foi tremendo. 
Mesmo com vários milhões de chamadas 
por ano, a empresa obteve maior efi ciência, 
menor tempo médio de atendimento e maior 
satisfação dos clientes com um maior índice 
NPS.

COMO A PEGA AJUDOU:

Criou uma visão integrada 
e holística dos clientes.
A CSAA percebeu que, para melhorar 
radicalmente a experiência do cliente, 
precisava mudar sua abordagem “de dentro 
para fora” para “de fora para dentro”. 
Para isso, a empresa trabalhou com a Pega 
para redefi nir seus processos, abrangendo 
toda a jornada do cliente. Eventualmente, 
a CSAA determinou que precisava não apenas 
mudar seus processos de atendimento ao 
cliente, mas também usar o conjunto de 
aplicações Pega em todo o ciclo de interação: 
da venda ao atendimento. 
Trabalhando com a Pega, a CSAA consolidou 
os dados vindos de vários sistemas de gestão 
de apólices, simplifi cou processos internos 
complexos e criou uma “visão unifi cada” dos 
clientes. Pela primeira vez, a CSAA foi capaz 
de acompanhar as interações dos clientes.
Com foco nos resultados, a seguradora 
concluiu a implantação da abrangente 
solução da Pega, que foi introduzida com 
sucesso no curto período de seis meses. 
A jornada, de acordo com a CSAA, foi tão 
importante quanto o resultado. “O pessoal 
da Pega foi fantástico. As pessoas e a cultura 
são essenciais em um relacionamento como 
este”, disse Steve Rowbury da CSAA.

Com mais de 100 anos de experiência no setor 
de seguros, o Grupo Segurador CSAA é um dos 
20 principais grupos de seguro patrimonial e de 
acidentes para pessoas físicas dos EUA.

“
 

Nosso centro de atendimento recebe quase cinco milhões de chamadas por ano. 

Um ano atrás não sabíamos quanto tempo um cliente era membro da AAA; 

agora sabemos. Agora usamos as informações com mais efi cácia de modo a 

fornecer a experiência perfeita ao cliente. ”Steve Rowbury
Business owner do Grupo Segurador CSAA 
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Metas de Negócio
 § Cativar os clientes com um 

atendimento excepcional 

 § Aumentar a satisfação dos atendentes 
e reduzir o tempo de treinamento

 § Aumentar a efi ciência dos atendentes 
(aumento do índice de resolução na 
primeira chamada, redução do tempo 
médio de atendimento, etc.).

 § Aumentar o engajamento do cliente 
e as oportunidades de venda cruzada
e de produtos mais sofi sticados.

Resultados
 § Melhora substancial do net promoter 

score e da satisfação dos clientes.

 § Fornecimento de um desktop 
simplifi cado e intuitivo, tornando 
o trabalho mais fácil e aumentando 
a satisfação.

 § Melhora do tempo médio de 
atendimento (AHT, em inglês) e da taxa 
de resolução na primeira chamada.

 § Implantação rápida, em apenas seis 
meses, superando os objetivos.

GRUPO SEGURADOR CSAA: 
TRANSFORMANDO 
A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Aumentar o foco nos 
clientes. 
Como grupo segurador de mais de 2,7 
milhões de membros da AAA e com $ 3,2 
bilhões de prêmios subscritos líquidos, a 
CSAA precisava transformar a experiência 
de seus clientes para aumentar a fi delidade 
e o crescimento. A meta: fornecer uma 
experiência simples, proativa e pessoal 
aos clientes.
A CSAA percebeu que era imperativo 
criar um desktop mais simples e intuitivo 
para os atendentes. Como muitas das 
principais seguradoras atualmente, a CSSA 
era confrontada por sistemas de TI que 
hospedavam dados dos clientes em diversos 
locais. Como resultado, os funcionários do 
atendimento gastavam segundos e minutos 
importantes buscando esses dados. Uma 
melhor interface poderia possibilitar o acesso 
mais rápido aos dados dos clientes, para 
que os atendentes pudessem se concentrar 
mais em suas necessidades. Os atendentes 
vasculhavam vários sistemas de administração 
de apólices para reunir dados díspares, 
mas a CSAA os imaginava dedicando seu 
tempo a atividades que gerassem mais valor, 
como ouvir os clientes, atender às suas 
necessidades e até mesmo aproveitar para 
fazer vendas cruzadas.
Juntamente com a Pega, a CSAA partiu 
para a transformação da experiência 
de seus clientes com a implantação de um 
serviço de atendimento e vendas integrados 
usando a plataforma Pega.

RESULTADO:

Maior eficiência e melhor 
experiência para clientes 
e atendentes.
A CSAA e a Pega transformaram as interações 
atendente-cliente, que passaram de uma 
experiência puramente transacional para um 
engajamento mais efi ciente e efi caz centrado 
no cliente. 
Com um desktop simplifi cado e intuitivo, a 
CSAA capacitou seus funcionários da área 
de atendimento e gerou um foco renovado 
no cliente. Armados com as informações dos 
clientes, obtidas de interações anteriores, 
além de insights relevantes sobre eles, os 
atendentes agora conseguem o contexto  
ideal para fornecer um grande atendimento. 
Agora eles podem dedicar mais tempo 
à satisfação e fi delidade dos clientes, além 
de impulsionar a receita com vendas cruzadas 
e de produtos relevantes de maior valor. 
O resultado para a CSAA foi tremendo. 
Mesmo com vários milhões de chamadas 
por ano, a empresa obteve maior efi ciência, 
menor tempo médio de atendimento e maior 
satisfação dos clientes com um maior índice 
NPS.

COMO A PEGA AJUDOU:

Criou uma visão integrada 
e holística dos clientes.
A CSAA percebeu que, para melhorar 
radicalmente a experiência do cliente, 
precisava mudar sua abordagem “de dentro 
para fora” para “de fora para dentro”. 
Para isso, a empresa trabalhou com a Pega 
para redefi nir seus processos, abrangendo 
toda a jornada do cliente. Eventualmente, 
a CSAA determinou que precisava não apenas 
mudar seus processos de atendimento ao 
cliente, mas também usar o conjunto de 
aplicações Pega em todo o ciclo de interação: 
da venda ao atendimento. 
Trabalhando com a Pega, a CSAA consolidou 
os dados vindos de vários sistemas de gestão 
de apólices, simplifi cou processos internos 
complexos e criou uma “visão unifi cada” dos 
clientes. Pela primeira vez, a CSAA foi capaz 
de acompanhar as interações dos clientes.
Com foco nos resultados, a seguradora 
concluiu a implantação da abrangente 
solução da Pega, que foi introduzida com 
sucesso no curto período de seis meses. 
A jornada, de acordo com a CSAA, foi tão 
importante quanto o resultado. “O pessoal 
da Pega foi fantástico. As pessoas e a cultura 
são essenciais em um relacionamento como 
este”, disse Steve Rowbury da CSAA.

Com mais de 100 anos de experiência no setor 
de seguros, o Grupo Segurador CSAA é um dos 
20 principais grupos de seguro patrimonial e de 
acidentes para pessoas físicas dos EUA.

“
 

Nosso centro de atendimento recebe quase cinco milhões de chamadas por ano. 

Um ano atrás não sabíamos quanto tempo um cliente era membro da AAA; 

agora sabemos. Agora usamos as informações com mais efi cácia de modo a 

fornecer a experiência perfeita ao cliente. ”Steve Rowbury
Business owner do Grupo Segurador CSAA 

SEG
U

R
O

S |   A
TEN

D
IM

EN
TO

 A
O

 C
LIEN

TE |   G
R

U
P

O
 SEG

U
R

A
D

O
R

 C
SA

A

78



80

Metas de Negócio
 § Cativar os clientes e agentes com  

uma experiência integrada do cliente 

 § Prever as necessidades dos clientes  
e mudar de “reativo” para “proativo” 

 § Aumentar a fidelidade dos agentes 

 § Atrair novos agentes 

 § Aumentar a venda de produtos de 
maior valor e as vendas cruzadas 

Resultados
 § Lançamento de um novo portal  

para agentes em 15 meses 

 § Implantação do portal para  
135.000 agentes 

 § Melhor experiência dos agentes

 § Maior qualidade do atendimento  
dos clientes

GARANTINDO 
UM CANAL SUPERIOR 
PARA OS AGENTES

DESAFIO E VISÃO: 

Capacitar os agentes, 
gerar novos negócios
Em um mercado competitivo, altamente 
focado no agente independente, as 
seguradoras competem não somente 
pelo negócio do cliente, mas também 
pelo relacionamento e negócio do agente. 
Para permanecer à frente da concorrência, 
essa seguradora internacional decidiu 
implantar um portal avançado para 
seus agentes, que melhorasse tanto a 
experiência do agente como a do cliente. 
Isso incluía oferecer ferramentas para ajudar 
os agentes a vender mais eficazmente, 
indicar a melhor ação seguinte e fornecer 
informações sobre as contas e necessidades 
do cliente, além dos meios para ajudá-la 
a se tornar a seguradora mais eficaz e fácil 
de fazer negócios do Japão. Ajudando o 
agente a ser bem-sucedido, a seguradora 
poderia formar parcerias lucrativas e 
duradouras com sua grande base de agentes.

COMO A PEGA AJUDOU:

Redefiniu os processos  
e revolucionou o negócio 
Para fornecer uma experiência realmente 
excepcional para os clientes, a seguradora 
buscou repensar e revolucionar seu modo  
de apoiar os agentes e possibilitar o seu 
sucesso. 
É preciso tempo para aprender a se tornar 
um agente bem-sucedido. Os processos de 
venda podem ser complexos, requerendo 
grandes quantidades de dados para 
subscrever riscos com precisão e lucro.  
A solução para os agentes da seguradora foi 

sofisticados de acordo com a situação 
específica do cliente. O resultado: melhorou  
a experiência dos agentes e aprimorou  
a qualidade do atendimento ao cliente.

desenvolvida para ser intuitiva e fácil  
de usar, reduzindo assim o tempo gasto  
pelos agentes trabalhando com os clientes 
e gerando vendas. 
Essa solução amplia o nível de apoio  
aos gerentes, que conseguem visualizar  
os registros de negócios dos agentes  
e apontar oportunidades para que eles  
se tornem produtores de sucesso. 
A seguradora desenvolveu a solução usando 
a aplicação Sales Automation for Insurance 
da Pega. O processo colaborativo reuniu os 
agentes e pessoas do negócio para identificar 
os requisitos básicos. O resultado foi uma 
solução que atendia a todas as necessidades 
de negócio e que foi concluída num curtíssimo 
prazo.

RESULTADO:

Interações 
personalizadas, agentes  
e clientes satisfeitos 
Trabalhando com a Pega, a seguradora 
transformou a interação entre a rede de 
agentes independentes e os clientes finais, 
interação essa que passou de uma simples 
transação a uma experiência personalizada, 
responsiva e voltada ao cliente.  
Ao simplificar o desktop do agente e fornecer 
acesso fácil aos principais dados de venda 
do cliente, a seguradora conseguiu garantir 
a preferência e fortalecer o relacionamento 
com seus agentes independentes. 
Ao mesmo tempo, ela conferiu autonomia 
aos agentes para que eles fossem mais 
responsivos perante o cliente final, com 
melhores processos de venda que facilitam 
vendas cruzadas e de produtos mais 

Resultados obtidos por uma importante 
seguradora global, que conta com 160 filiais,  
12.000 funcionários e uma rede de mais  
de 135.000 agentes independentes de seguro.

“
 

 Estamos redefinindo nossa maneira de interagir com nossos agentes e a deles 

     de interagir com seus clientes, os segurados. ”CEO de uma seguradora internacional
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Metas de Negócio
 § Cativar os clientes e agentes com  

uma experiência integrada do cliente 

 § Prever as necessidades dos clientes  
e mudar de “reativo” para “proativo” 

 § Aumentar a fidelidade dos agentes 

 § Atrair novos agentes 

 § Aumentar a venda de produtos de 
maior valor e as vendas cruzadas 

Resultados
 § Lançamento de um novo portal  

para agentes em 15 meses 

 § Implantação do portal para  
135.000 agentes 

 § Melhor experiência dos agentes

 § Maior qualidade do atendimento  
dos clientes
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É preciso tempo para aprender a se tornar 
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venda podem ser complexos, requerendo 
grandes quantidades de dados para 
subscrever riscos com precisão e lucro.  
A solução para os agentes da seguradora foi 

sofisticados de acordo com a situação 
específica do cliente. O resultado: melhorou  
a experiência dos agentes e aprimorou  
a qualidade do atendimento ao cliente.

desenvolvida para ser intuitiva e fácil  
de usar, reduzindo assim o tempo gasto  
pelos agentes trabalhando com os clientes 
e gerando vendas. 
Essa solução amplia o nível de apoio  
aos gerentes, que conseguem visualizar  
os registros de negócios dos agentes  
e apontar oportunidades para que eles  
se tornem produtores de sucesso. 
A seguradora desenvolveu a solução usando 
a aplicação Sales Automation for Insurance 
da Pega. O processo colaborativo reuniu os 
agentes e pessoas do negócio para identificar 
os requisitos básicos. O resultado foi uma 
solução que atendia a todas as necessidades 
de negócio e que foi concluída num curtíssimo 
prazo.

RESULTADO:

Interações 
personalizadas, agentes  
e clientes satisfeitos 
Trabalhando com a Pega, a seguradora 
transformou a interação entre a rede de 
agentes independentes e os clientes finais, 
interação essa que passou de uma simples 
transação a uma experiência personalizada, 
responsiva e voltada ao cliente.  
Ao simplificar o desktop do agente e fornecer 
acesso fácil aos principais dados de venda 
do cliente, a seguradora conseguiu garantir 
a preferência e fortalecer o relacionamento 
com seus agentes independentes. 
Ao mesmo tempo, ela conferiu autonomia 
aos agentes para que eles fossem mais 
responsivos perante o cliente final, com 
melhores processos de venda que facilitam 
vendas cruzadas e de produtos mais 

Resultados obtidos por uma importante 
seguradora global, que conta com 160 filiais,  
12.000 funcionários e uma rede de mais  
de 135.000 agentes independentes de seguro.
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 Estamos redefinindo nossa maneira de interagir com nossos agentes e a deles 

     de interagir com seus clientes, os segurados. ”CEO de uma seguradora internacional
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Metas de Negócio
 § Reduzir o tempo de atendimento  

e o volume de chamadas

 § Melhorar a satisfação dos funcionários 
e clientes

 § Reduzir o custo e tempo  
de treinamento

 § Aumentar a venda de produtos  
de maior valor 

Resultados
 § Economia de vários milhões de dólares 

 § Aumento da satisfação dos clientes.

 § Redução do tempo médio e do custo 
de atendimento

 § Maior satisfação dos funcionários

FORNECIMENTO DE 
ATENDIMENTO EXCEPCIONAL 
AO CLIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Redefinir a experiência dos 
agentes para fornecer uma 
melhor experiência aos 
clientes
Para continuar liderando o setor, essa 
importante seguradora buscava melhorar 
a experiência de seus clientes por meio da 
redefinição da experiência dos seus agentes. 
Ela desejava simplificar o fluxo de informações 
para orientar seus agentes, para que 
pudessem se concentrar nas necessidades 
dos clientes e prestar um atendimento rápido 
e responsivo. 
Para isso, a seguradora tinha um desafio 
familiar: os agentes precisavam vasculhar 
vários bancos de dados e sistemas 
administrativos para localizar dados essenciais 
do cliente. Como resultado, os agentes 
gastavam muito mais tempo buscando dados 
do que ouvindo os clientes e respondendo  
às suas necessidades. 
Outro desafio comum das seguradoras era 
o custo de treinamento de novos funcionários 
da área de atendimento. Para poder 
aumentar sua operação, essa seguradora 
precisava integrar seus processos de 
treinamento para reduzir os altos custos  
e tempo de treinamento. 
Trabalhando com a Pega, a seguradora 
buscou capacitar o pessoal do atendimento 
ao cliente reunindo os dados dos clientes  
de várias fontes diferentes, inclusive apólices, 
clientes e sinistros. Ao simplificar esse fluxo 
de informações e orientar os atendentes com 
esses dados, a Pega os ajudou a responder  
de forma mais rápida e eficiente - fornecendo 
um atendimento consistente, excepcional. 

RESULTADO:

Menores custos, agentes 
produtivos, clientes felizes 
Trabalhando com a Pega, a seguradora 
transformou a experiência dos clientes por 
meio da criação de um desktop intuitivo e fácil 
de usar pelos agentes. 
Os funcionários da área de atendimento agora 
gastam menos tempo buscando informações, 
o que lhes dá condições de atender melhor às 
necessidades do cliente. A maior qualidade da 
interação resultou em maiores oportunidades 
de realizar vendas cruzadas e de produtos de 
maior valor. 
Com essa implantação, a seguradora reduziu 
o número de monitores, de 30 para menos 
de uma dúzia. O portal intuitivo e simplificado 
ajudou a reduzir o tempo de treinamento e 
ficou mais fácil de usar. Cada atendente agora 
consegue atender mais chamadas com uma 
única aplicação e o resultado foi o aumento da 
produtividade, principalmente entre  
os novos funcionários. No total, a seguradora 
obteve os seguintes benefícios:

 § Economia de vários milhões de dólares  
em vários anos

 § Redução do tempo médio de atendimento. 

 § Menores gastos com processamento de 
correspondência pela área de retaguarda.

 § Melhora significativa da experiência  
do cliente.

 § Maior satisfação dos funcionários.

COMO A PEGA AJUDOU:

Aumentou a eficiência dos 
atendentes para uma maior 
satisfação dos clientes
Quando selecionou a Pega, a seguradora 
acreditava que a plataforma dimensionável  
e eficiente da empresa poderia gerar 
resultados para o negócio. 
Essa confiança se baseava no sucesso  
de uma implantação anterior da Pega,  
que harmonizava os processos de negócio  
e integrava e automatizava vários processos 
da área de back office, trazendo maior 
eficiência e gerando satisfação dos clientes. 
A seguradora encontrou na Pega a parceira 
que a ajudaria a quebrar os silos existentes 
entre os grupos internos, transferir as 
informações mais rapidamente e criar 
aplicações intuitivas e fáceis de usar, 
que exigiam pouco treinamento  
e geravam resultados superiores. 
Usando a plataforma Pega, a seguradora 
avançou no caminho rumo à digitalização, 
melhorando os seus processos e aumentando 
a satisfação dos clientes.
Com a plataforma Pega 7 e o Pega  
Customer Service for Insurance, a seguradora 
dinamizou e simplificou o fluxo de trabalho 
para os agentes. Ela conseguiu isso com  
a automatização dos seus bancos de dados, 
para fornecer uma visão de 360 graus 
dos clientes e usar os dados essenciais  
para que os agentes pudessem atender  
e prever as necessidades dos clientes.

Trabalhando com uma importante seguradora dos EUA, a Pega dinamizou  

o desktop de atendimento ao cliente, reduzindo a quantidade de monitores,  

de mais de duas dúzias para bem menos, gerando maior eficiência, menor 

tempo de treinamento e maior flexibilidade do negócio.

Uma das maiores seguradoras do mundo. 

IMPORTANTE SEGURADORA 
DOS EUA
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Metas de Negócio
 § Reduzir o tempo de atendimento  

e o volume de chamadas

 § Melhorar a satisfação dos funcionários 
e clientes

 § Reduzir o custo e tempo  
de treinamento

 § Aumentar a venda de produtos  
de maior valor 

Resultados
 § Economia de vários milhões de dólares 

 § Aumento da satisfação dos clientes.

 § Redução do tempo médio e do custo 
de atendimento

 § Maior satisfação dos funcionários

FORNECIMENTO DE 
ATENDIMENTO EXCEPCIONAL 
AO CLIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Redefinir a experiência dos 
agentes para fornecer uma 
melhor experiência aos 
clientes
Para continuar liderando o setor, essa 
importante seguradora buscava melhorar 
a experiência de seus clientes por meio da 
redefinição da experiência dos seus agentes. 
Ela desejava simplificar o fluxo de informações 
para orientar seus agentes, para que 
pudessem se concentrar nas necessidades 
dos clientes e prestar um atendimento rápido 
e responsivo. 
Para isso, a seguradora tinha um desafio 
familiar: os agentes precisavam vasculhar 
vários bancos de dados e sistemas 
administrativos para localizar dados essenciais 
do cliente. Como resultado, os agentes 
gastavam muito mais tempo buscando dados 
do que ouvindo os clientes e respondendo  
às suas necessidades. 
Outro desafio comum das seguradoras era 
o custo de treinamento de novos funcionários 
da área de atendimento. Para poder 
aumentar sua operação, essa seguradora 
precisava integrar seus processos de 
treinamento para reduzir os altos custos  
e tempo de treinamento. 
Trabalhando com a Pega, a seguradora 
buscou capacitar o pessoal do atendimento 
ao cliente reunindo os dados dos clientes  
de várias fontes diferentes, inclusive apólices, 
clientes e sinistros. Ao simplificar esse fluxo 
de informações e orientar os atendentes com 
esses dados, a Pega os ajudou a responder  
de forma mais rápida e eficiente - fornecendo 
um atendimento consistente, excepcional. 

RESULTADO:

Menores custos, agentes 
produtivos, clientes felizes 
Trabalhando com a Pega, a seguradora 
transformou a experiência dos clientes por 
meio da criação de um desktop intuitivo e fácil 
de usar pelos agentes. 
Os funcionários da área de atendimento agora 
gastam menos tempo buscando informações, 
o que lhes dá condições de atender melhor às 
necessidades do cliente. A maior qualidade da 
interação resultou em maiores oportunidades 
de realizar vendas cruzadas e de produtos de 
maior valor. 
Com essa implantação, a seguradora reduziu 
o número de monitores, de 30 para menos 
de uma dúzia. O portal intuitivo e simplificado 
ajudou a reduzir o tempo de treinamento e 
ficou mais fácil de usar. Cada atendente agora 
consegue atender mais chamadas com uma 
única aplicação e o resultado foi o aumento da 
produtividade, principalmente entre  
os novos funcionários. No total, a seguradora 
obteve os seguintes benefícios:

 § Economia de vários milhões de dólares  
em vários anos

 § Redução do tempo médio de atendimento. 

 § Menores gastos com processamento de 
correspondência pela área de retaguarda.

 § Melhora significativa da experiência  
do cliente.

 § Maior satisfação dos funcionários.

COMO A PEGA AJUDOU:

Aumentou a eficiência dos 
atendentes para uma maior 
satisfação dos clientes
Quando selecionou a Pega, a seguradora 
acreditava que a plataforma dimensionável  
e eficiente da empresa poderia gerar 
resultados para o negócio. 
Essa confiança se baseava no sucesso  
de uma implantação anterior da Pega,  
que harmonizava os processos de negócio  
e integrava e automatizava vários processos 
da área de back office, trazendo maior 
eficiência e gerando satisfação dos clientes. 
A seguradora encontrou na Pega a parceira 
que a ajudaria a quebrar os silos existentes 
entre os grupos internos, transferir as 
informações mais rapidamente e criar 
aplicações intuitivas e fáceis de usar, 
que exigiam pouco treinamento  
e geravam resultados superiores. 
Usando a plataforma Pega, a seguradora 
avançou no caminho rumo à digitalização, 
melhorando os seus processos e aumentando 
a satisfação dos clientes.
Com a plataforma Pega 7 e o Pega  
Customer Service for Insurance, a seguradora 
dinamizou e simplificou o fluxo de trabalho 
para os agentes. Ela conseguiu isso com  
a automatização dos seus bancos de dados, 
para fornecer uma visão de 360 graus 
dos clientes e usar os dados essenciais  
para que os agentes pudessem atender  
e prever as necessidades dos clientes.

Trabalhando com uma importante seguradora dos EUA, a Pega dinamizou  

o desktop de atendimento ao cliente, reduzindo a quantidade de monitores,  

de mais de duas dúzias para bem menos, gerando maior eficiência, menor 

tempo de treinamento e maior flexibilidade do negócio.

Uma das maiores seguradoras do mundo. 
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Metas de negócio
 § Simplificar radicalmente o moroso 

processo de liquidação e aumentar a 
eficiência 

 § Garantir o cumprimento dos 
regulamentos

 § Obter maior controle do capital para 
corretores e seguradoras 

 § Gerar inovação global em seguros 

Resultados
 § Melhoria de 50% nas operações 

voltadas aos clientes 

 § Melhor controle regulatório

 § Maior segurança das aplicações

 § Menor tempo de liquidação, de meses 
para segundos

GERAÇÃO DE INOVAÇÃO 
GLOBAL EM SEGUROS

DESAFIO E VISÃO: 

Tornar mais rápida  
a liquidação de transações 
na era digital 
A Xchanging ocupa uma posição única  
como parte do sistema de compensação  
da Lloyd’s de Londres, um dos mais antigos  
e respeitados nomes do setor de seguros. 
Com as mudanças digitais abalando o setor 
de seguros e um mercado securitário cada 
vez mais digital, a Xchanging enfrentava uma 
demanda crescente por um atendimento  
mais responsivo e eficiente entre corretores  
e seguradoras. 
Para melhor concorrer nesse ambiente  
e manter sua posição de liderança,  
a provedora de soluções de negócio  
percebeu que precisava implantar uma 
mudança significativa para aumentar  
a rapidez com que era feita a liquidação  
das transações entre as partes. 
Juntamente com a Pega, a Xchanging começou 
a trabalhar para melhorar suas operações 
e reduzir o tempo necessário para realizar 
a “liquidação total” dos sinistros na área de 
seguros.  

COMO A PEGA AJUDOU:

Transformou as operações,  
melhorou os processos
Usando a solução Pega 7 como base de 
sua plataforma de seguros Netsett para o 
mercado londrino, a Xchanging trabalhou para 
tornar mais rápidas as complexas transações 
de liquidação entre os corretores e as 
seguradoras.

Trabalhando com a Pega, a Xchanging 
transformou suas operações de forma 
eficaz, melhorando os processos, 
dinamizando os passos internos 
e reduzindo o tempo de liquidação. 

RESULTADO:

Aumento drástico da 
velocidade da liquidação, 
resultados para os clientes. 
A Pega ajudou a Xchanging a integrar 
e automatizar o complexo sistema de 
conciliação de pagamentos das maiores 
seguradoras do mundo. 
A solução - implantada antes do prazo - 
melhorou em 50% as operações da Xchanging 
voltadas aos clientes, aprimorou o controle 
regulatório e aumentou a segurança das 
aplicações. Ela também reduziu o tempo 
de liquidação, que passou de meses para 
segundos. 
Com a Pega, a Xchanging agora consegue 
pegar milhões de transações e fazer a sua 
conciliação automática. O resultado: Um 
processo que levava semanas ou meses agora 
pode ser realizado em questão de segundos. 
Para os clientes da Xchanging, os benefícios 
incluem:

 § melhor alocação do caixa 

 § conciliação mais rápida 

 § melhor administração de apólices

Além disso, a plataforma Pega 7 possibilita
à Xchanging fornecer flexibilidade e escolha 
aos clientes, uma vez que a Netsett pode 
ser executada na nuvem, na empresa ou 
em ambas as opções.

A Xchanging é uma fornecedora global de serviços 
tecnológicos voltados ao negócio, com foco 
em seguros. A companhia administra o serviço 
de bureau da Lloyds de Londres, um mercado 
securitário que controla mais de £ 30 bilhões de 
prêmios anuais em nível mundial.

“
 

A força da Pega e da Netsett reside no fato de que, para processos de transações 

dentro do grupo, podemos pegar milhões de transações e fazer a sua conciliação 

automática. Esse é um processo que pode demorar semanas e mesmo meses,  

e nós o executamos em segundos. ”Sean Norris 
Diretor de Netsett, Xchanging
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Metas de negócio
 § Simplificar radicalmente o moroso 

processo de liquidação e aumentar a 
eficiência 

 § Garantir o cumprimento dos 
regulamentos

 § Obter maior controle do capital para 
corretores e seguradoras 

 § Gerar inovação global em seguros 

Resultados
 § Melhoria de 50% nas operações 

voltadas aos clientes 

 § Melhor controle regulatório

 § Maior segurança das aplicações

 § Menor tempo de liquidação, de meses 
para segundos
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GLOBAL EM SEGUROS

DESAFIO E VISÃO: 

Tornar mais rápida  
a liquidação de transações 
na era digital 
A Xchanging ocupa uma posição única  
como parte do sistema de compensação  
da Lloyd’s de Londres, um dos mais antigos  
e respeitados nomes do setor de seguros. 
Com as mudanças digitais abalando o setor 
de seguros e um mercado securitário cada 
vez mais digital, a Xchanging enfrentava uma 
demanda crescente por um atendimento  
mais responsivo e eficiente entre corretores  
e seguradoras. 
Para melhor concorrer nesse ambiente  
e manter sua posição de liderança,  
a provedora de soluções de negócio  
percebeu que precisava implantar uma 
mudança significativa para aumentar  
a rapidez com que era feita a liquidação  
das transações entre as partes. 
Juntamente com a Pega, a Xchanging começou 
a trabalhar para melhorar suas operações 
e reduzir o tempo necessário para realizar 
a “liquidação total” dos sinistros na área de 
seguros.  

COMO A PEGA AJUDOU:

Transformou as operações,  
melhorou os processos
Usando a solução Pega 7 como base de 
sua plataforma de seguros Netsett para o 
mercado londrino, a Xchanging trabalhou para 
tornar mais rápidas as complexas transações 
de liquidação entre os corretores e as 
seguradoras.

Trabalhando com a Pega, a Xchanging 
transformou suas operações de forma 
eficaz, melhorando os processos, 
dinamizando os passos internos 
e reduzindo o tempo de liquidação. 

RESULTADO:
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resultados para os clientes. 
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seguradoras do mundo. 
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regulatório e aumentou a segurança das 
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segundos. 
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pegar milhões de transações e fazer a sua 
conciliação automática. O resultado: Um 
processo que levava semanas ou meses agora 
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Para os clientes da Xchanging, os benefícios 
incluem:

 § melhor alocação do caixa 

 § conciliação mais rápida 

 § melhor administração de apólices

Além disso, a plataforma Pega 7 possibilita
à Xchanging fornecer flexibilidade e escolha 
aos clientes, uma vez que a Netsett pode 
ser executada na nuvem, na empresa ou 
em ambas as opções.

A Xchanging é uma fornecedora global de serviços 
tecnológicos voltados ao negócio, com foco 
em seguros. A companhia administra o serviço 
de bureau da Lloyds de Londres, um mercado 
securitário que controla mais de £ 30 bilhões de 
prêmios anuais em nível mundial.

“
 

A força da Pega e da Netsett reside no fato de que, para processos de transações 

dentro do grupo, podemos pegar milhões de transações e fazer a sua conciliação 

automática. Esse é um processo que pode demorar semanas e mesmo meses,  

e nós o executamos em segundos. ”Sean Norris 
Diretor de Netsett, Xchanging
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As empresas biofarmacêuticas e de dispositivos médicos sempre se dedicaram a melhorar a saúde  
de seus clientes. Porém, com as dramáticas mudanças na área de saúde, elas precisam estreitar  
o seu relacionamento com os pacientes. Em vez de simplesmente fornecer uma pílula ou dispositivo,  
as líderes do setor de ciências da vida estão tentando alcançar diretamente os pacientes e oferecer-lhes 
uma experiência completa para melhorar a sua saúde e os resultados finais. 

Com os atuais clientes tecnologicamente avançados e as tecnologias digitais - que vão de plataformas 
sociais a dispositivos conectados - agora ficou possível adotar uma abordagem  
holística e integrada para o atendimento do paciente, fornecendo informações, assistência financeira  
e continuidade do tratamento. Mas tornar-se uma empresa centrada no paciente não é fácil.  
As empresas da área de ciências da vida precisam fornecer uma nova experiência aos clientes e,  
ao mesmo tempo, lidar com as requisitos de segurança e regulatórios em um mundo conectado, 
inundado por dados e mídias sociais, sem falar da necessidade de melhorar suas funções de P&D  
para reduzir o tempo de lançamento de produtos no mercado nesta era de medicina personalizada. 

Usando a tecnologia de forma mais contundente, as empresas do setor poderão tirar proveito  
de oportunidades sem precedentes na era digital. A Pega está se juntando às líderes do setor  
de ciências da vida  para orquestrar as jornadas dos pacientes e das empresas em todas as áreas 
funcionais, obtendo conhecimento real das necessidades dos clientes e melhorando o resultado final 
com o fornecimento de uma melhor experiência aos pacientes. E na área de P&D a Pega está ajudando 
os clientes a reduzir o tempo e o custo de lançamento de novos produtos por meio da automação dos 
laboratórios e análises operacionalizadas nos testes clínicos. 

Convido você a ler sobre como a Pega está trabalhando com empresas internacionais do setor  
de ciências da vida para embarcar na nova era da saúde e fornecer de modo lucrativo um novo valor  
aos clientes. Estou à sua disposição para qualquer dúvida que tenha pelo e-mail: ed.chase@pega.com.
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Metas de Negócio
 § Criar uma única plataforma 

clínica escalonável

 § Garantir um rápido desenvolvimento 
e implantação

 § Fornecer uma visão holística, 
centrada no paciente

 § Possibilitar a visualização e fl uxos 
de trabalho altamente personalizados

Resultados
 § Adesão 5x mais rápida

 § Redução de 50% nos custos

 § Lançamento75% mais rápido 
no mercado

“
 

Com a Pega, conseguimos responder aos clientes e às inovações médicas 

rapidamente, o que confere à Alere uma clara vantagem competitiva em 

termos de velocidade e inovação.”Diretor de sistemas de informação e presidente de soluções tecnológicas 
da Alere 

§  25 milhões de participantes  §  Aproximadamente 5.000 usuários clínicos, que inclui 2.000 enfermeiros e + de 50 médicos.

LANÇAMENTO 75% 
MAIS RÁPIDO DE SERVIÇOS 
DE APOIO AO PACIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Criar uma única plataforma 
de atendimento ao paciente
Como líder global em diagnósticos no local 
de tratamento e soluções de apoio à saúde, 
a Alere ajuda as pessoas a assumir o controle 
de sua própria saúde e da qualidade de vida 
em seus lares. A Alere adotou uma visão 
estratégica para criar uma plataforma clínica, 
chamada de Apollo, para uso do software 
de gestão de processos de negócio (BPM, 
em inglês) combinado a um portal para 
pacientes. O portal precisava ser altamente 
personalizado, de acordo com o estado 
de saúde do paciente. Ele também precisava 
lidar com a entrada de dados em tempo real, 
vindos dos dispositivos de monitoramento 
biométrico e dos pedidos de cobertura 
médica/farmacêutica do usuário para
criar uma visão holística do paciente.

COMO A PEGA AJUDOU: 

Menor tempo entre 
a criação e produção 
da plataforma e portal 
do paciente. 
Inicialmente, a Alere planejava desenvolver 
a solução Apollo internamente utilizando Java, 
mas o prazo estimado de lançamento era 
inaceitável. Então, a Alere decidiu escolher 
a Pega pela entrega rápida, processamento 
de regras em tempo real e capacidade de 
customização, permitindo a colaboração 
do negócio com a TI. Usando a Pega, 
uma equipe de usuários do negócio 
e especialistas conseguiu desenvolver
a plataforma Apollo, desde criação até
a produção - em menos da metade 
do prazo estimado para desenvolvimento 

usuários clínicos, inclusive mais de 2.000 
enfermeiros e mais de 50 médicos.  Mais de 
300.000 registros de dados de dispositivos 
biométricos e laboratórios de referência são 
processados diariamente e 100 milhões de 
transações são processadas mensalmente.

interno.
O resultado incluiu novas funções 
importantes, como mobilidade via 
smartphone, além de quase todas as 
funcionalidades das seis plataformas clínicas 
que a Apollo estava substituindo. As novas 
funções eram gestão de doenças, gestão 
de casos de pacientes e bem estar. 
As melhorias posteriores levaram apenas 
seis semanas para serem fornecidas.

RESULTADO:

Robusta plataforma 
de serviços para 25 milhões 
de participantes.
A plataforma Apollo é a plataforma 
de terceira geração da Alere para gestão 
da saúde. O sistema de gestão da saúde 
oferece suporte a dispositivos (como 
balanças, medidores de pressão, glicômetros, 
etc.) para monitoramento da saúde e boa 
forma pessoal, gestão de casos, da saúde 
e do bem estar e integração com prestadores 
de serviços. O portal de saúde da plataforma 
facilita a interação entre prestadores 
e participantes, inclusive com acesso móvel 
ao registro de saúde pessoal (PHR, em inglês) 
do portal.
Um aspecto importante da nova plataforma 
é a funcionalidade que cria dinamicamente 
fl uxos de trabalho altamente especializados. 
Usando a abordagem modular e as funções 
de gestão dinâmica de regras da Pega, os 
planos de tratamento da plataforma Apollo 
são modifi cados automaticamente com 
a entrada de novos dados.
A nova plataforma foi redimensionada 
com sucesso, com mais de 25 milhões de 
participantes e, aproximadamente, 5.000 

A Alere Health, agora parte do 
UnitedHealth Group, oferece 
suporte personalizado, gestão 
de doenças, gestão de casos 
e do bem estar e serviços de 
saúde para mulheres e crianças. 

Ela fornece esses serviços em nome dos clientes da 
Alere a pacientes que contam com esses serviços 
para ajudá-los a manter e melhorar sua saúde.
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Metas de Negócio
 § Promover mudanças que levam à 

ação e melhorar os processos de 
comunicação em vários canais 

 § Fornecer suporte individualizado aos 
pacientes 

 § Integrar bancos de dados de clientes e 
serviços de terceiros para integridade 
da jornada do paciente

Resultados
 § Maior qualidade e o valor das 

interações de pacientes

 § Fornecimento de suporte para 
mudanças rápidas de produtos e 
indicações

 § Interações mais personalizadas com 
base nos dados e histórico do paciente

“
 

O setor de saúde está mudando rápida e frequentemente. Precisávamos de 

uma tecnologia que pudesse extrair dados espalhados por diversos silos para 

obter informações valiosas sobre os clientes, para que nossos consultores de 

confiança pudessem melhorar a jornada [dos pacientes]. ”Amit Rajaram 
Diretor de soluções Pega da C3i Healthcare Connections (C3iHC)

§  150 profissionais de saúde  §  30 idiomas em 100 países  §  30 milhões de interações em vários canais anualmente   
§  16 das 20 principais empresas farmacêuticas do mundo

FOCO NA JORNADA 
DO PACIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Acompanhar a jornada de 
cada paciente todo o tempo, 
em todos os canais
Nesta era de tratamentos personalizados,  
a C3iHC reconheceu a necessidade de 
fornecer informações detalhadas aos seus 
especialistas que trabalhavam diretamente 
com os clientes para se diferenciar como 
consultora de confiança dos pacientes. 
Para envolver os pacientes e prestadores 
de serviços de saúde de forma eficaz nos 
vários tipos de serviços, a C3iHC tinha  
que equilibrar as interações humanas 
com tecnologias escalonáveis de gestão  
de decisões em diversos canais.
A C3iHC também desejava ajudar os pacientes 
a seguir o tratamento receitado, o que exigia 
a capacidade de determinar e recomendar 
rapidamente o melhor passo seguinte para os 
pacientes e garantir contexto e continuidade 
nas várias interações de cada paciente. 
Esse melhor envolvimento com o paciente 
faria com que ele seguisse o tratamento 
e obtivesse mais resultados. O sistema da 
época exigia que os funcionários analisassem 
os dados manualmente para personalizar 
a complexa da jornada de tratamento do 
paciente. 
A visão da C3iHC era acompanhar a jornada 
dos pacientes e de seus clientes em qualquer 
canal. A empresa queria uma solução que 
pudesse fornecer dados para que seus 
especialistas pudessem se dedicar  
aos pacientes.

COMO A PEGA AJUDOU:

Atendimento personalizado 
dos pacientes. 
Trabalhando com a Pega, a C3iHC implantou 
uma solução abrangente para pacientes e 

em diversos canais, orientação inteligente  
do sistema e melhor capacidade de fiscalização. 
Além disso, 80% das chamadas agora são 
respondidas em 20 segundos.
O sistema utiliza dados separados em diversos 
locais, oferecendo informações detalhadas para 
guiar interações complexas, conformidade com 
a HIPAA e dados relevantes. O CaseTrack360 
possibilita a recepção de casos e a automatização 
com regras de negócio para reduziro tempo de 
treinamento, aumentar a eficiência operacional, 
gerir prazos e datas e ajudar na conformidade 
regulatória.

prestadores de serviços de saúde, com ênfase 
na segurança dos produtos, informações 
médicas, suporte a pacientes e adesão 
ao tratamento. Batizado de CaseTrack360, 
o sistema permite o acesso a qualquer 
serviço na mesma plataforma, de informações 
médicas a relatórios de eventos adversos. 
Ele também foi criado para expandir as 
operações com o uso de componentes 
comuns por toda a base de clientes, 
reduzindo os ciclos de desenvolvimento 
e integração de clientes.
Com o sistema, a C3iHC consegue se adaptar 
rapidamente quando surgem novos requisitos 
e regulamentos. Os atendentes não precisam 
mais trocar de sistema manualmente e 
podem acessar os dados das interações 
dos pacientes nas várias plataformas.
A C3iHC agora consegue fornecer 
informações médicas, orientação sobre 
saúde, assistência aos pacientes, adesão 
ao tratamento e gestão de reclamações 
e eventos adversos relacionados a novos 
clientes, produtos, tratamentos, informações 
e regulamentos. A empresa agora oferece 
uma experiência mais envolvente e centrada 
no paciente, ao mesmo tempo melhorando 
sua eficiência operacional.

RESULTADO:

Inovação integrada de 
processos para uma 
saúde melhor. 
A C3iHC agora interage melhor com os 
pacientes e fornece um maior valor aos 
clientes. Os resultados incluem uma taxa 
de confirmação de consultas 64% maior, 
aumento da geração de valor em mais  
de 70% das interações, identificação  
de 100% dos eventos adversos e reclamações 
sobre a qualidade de produtos, interação 

A C3i Healthcare Connections, uma divisão da Telerx,  
é uma importante provedora de serviços de terceirização 
de processos de negócio, especializada na interação  
de pacientes com prestadores de serviços de saúde  
e funcionários de empresas em vários canais por meio 
de uma rede global de centros de contato.
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“
 

Com a Pega, nossos atendentes 
especializados agora podem se dedicar  
ao que mais importa - o paciente...  
Como consultores de confiança, 
oferecemos aos nossos pacientes  
um excelente nível de qualidade 
de atendimento em qualquer canal. ”Kevin Connolly 
Vice-presidente de gestão de contas da C3iHC
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época exigia que os funcionários analisassem 
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COMO A PEGA AJUDOU:
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em diversos canais, orientação inteligente  
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prestadores de serviços de saúde, com ênfase 
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A C3i Healthcare Connections, uma divisão da Telerx,  
é uma importante provedora de serviços de terceirização 
de processos de negócio, especializada na interação  
de pacientes com prestadores de serviços de saúde  
e funcionários de empresas em vários canais por meio 
de uma rede global de centros de contato.
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“
 

Com a Pega, nossos atendentes 
especializados agora podem se dedicar  
ao que mais importa - o paciente...  
Como consultores de confiança, 
oferecemos aos nossos pacientes  
um excelente nível de qualidade 
de atendimento em qualquer canal. ”Kevin Connolly 
Vice-presidente de gestão de contas da C3iHC
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Metas de Negócio
 § Automatizar os processos das fases 

finais de testes clínicos

 § Garantir cumprimento da FDA

 § Reduzir os processos em papel  
e passos manuais

 § Tornar mais rápido o processo  
de seleção do local

Resultados
 § Redução do tempo e custos 

relacionados à seleção do local

 § Cumprimento dos regulamentos

 § Maior transparência e melhor 
comunicação

 § Transformação do processo de seleção 
do local em um diferencial em relação 
à concorrência

“
 

A solução da Pega torna as tarefas complexas, manuais e essenciais 

executadas nas fases finais dos testes clínicos mais fáceis, rápidas, integradas 

e transparentes. Com a Pega, garantimos a rápida seleção de locais 

adequados e o cumprimento das normas da FDA, além de reduzir  

os custos e acelerar a execução do teste em si. ”Executivo de sistemas de gestão de testes clínicos e diretor médico 
Empresa global de pesquisas por contrato

§  Vários estudos simulatâneos  §  Centenas de requisitios por local  §  Centenas de possíveis locais por estudo
§  Gestão integrada de complexidades e regulamentos em nível mundial  §  Registros das ações e conformidade.

REDUÇÃO DO TEMPO 
E CUSTO DOS TESTES 
CLÍNICOS

DESAFIO E VISÃO: 

Revolucionar as operações 
em testes clínicos.
Essa empresa global de pesquisas por 
contrato lutava para executar de modo 
eficiente as atividades relacionadas
aos testes clínicos.  
Os regulamentos e os numerosos requisitos 
do processo de seleção do local exigiam 
muito trabalho manual e monitoramento.
O processo de seleção do local era lento 
devido ao volume de tarefas manuais 
e de regulamentos impostos pela FDA. 
Sem processos eficientes, a empresa não 
conseguia enviar relatórios de progresso  
de forma eficaz aos locais e clientes e não  
era capaz de maximizar o tempo e a receita.
Os sistemas de gestão de testes clínicos da 
empresa não conseguiam automatizar nem 
monitorar o trabalho e, por isso, ela não 
conseguia garantir que os locais atenderiam 
aos requisitos da FDA. Em vez disso, cada 
local devia confirmar que tinha atendido 
a centenas de requisitos e fornecer eles 
próprios a documentação necessária, gerando 
documentos incompletos e prazos perdidos.
Como não havia uma comunicação 
automatizada entre a empresa e o local, 
não havia maneira de monitorar e notificar 
os locais sobre a sua situação durante o 
processo de seleção. A empresa era forçada  
a analisar manualmente cada documento 
num processo demorado e monótono.
Ela sabia que se automatizasse aqueles 
procedimentos manuais, conseguiria 
economizar tempo, tornar mais rápido  
o processo de seleção do local e melhorar  
a comunicação.

RESULTADO:

Processos integrados, 
maior transparência, 
menores custos
Possibilitando a entrega rápida e colaborativa, 
a Pega ajudou a empresa a implantar  
a solução em menos tempo, gerando valor 
mais rapidamente. A empresa informou  
que reduziu o uso de documentos em papel 
e as intervenções manuais, o que resultou 
na redução dos custos em geral. A melhoria 
do processo de seleção do local também 
melhorou a experiência para os locais e 
patrocinadores do estudo. Isso ajuda a 
diferenciar a empresa da concorrência.  
A empresa consegue garantir o cumprimento 
das exigências da FDA em relação ao local  
e à integridade dos dados e também garante 
que toda propriedade intelectual seja 
protegida por meio de processos seguros 
e da gestão dos documentos - outro fator 
importante de diferenciação.

COMO A PEGA AJUDOU:

Automatizou os fluxos de 
trabalho das fases finais 
dos testes clínicos. 
A empresa escolheu a plataforma da Pega 
para automatizar seus fluxos de trabalho das 
últimas fases dos testes clínicos.
Ao eliminar as planilhas manuais, integrar 
os processos e garantir maior visibilidade 
de cada tarefa, a empresa agora consegue 
lidar com atividades complexas por um 
menor custo geral. A plataforma Pega se 
integra aos sistemas clínicos e administra 
as comunicações do departamento por 
e-mail, fax e papel, tanto interna quanto 
externamente. A solução de gestão de 
processos e casos da Pega facilita a criação  
e as atualizações, e a função Build for Change 
ajuda a empresa a se adaptar rapidamente  
às novas exigências regulatórias e dos 
clientes. Com a nova solução, a empresa 
consegue realizar a solicitação de 
documentos e o processo de análise online. 
Com isso, ela consegue monitorar facilmente 
a documentação enviada por cada local, 
comunicar o andamento e informar as  
partes relevantes com base nos eventos.  
O processo aprimorado elimina a adivinhação, 
o retrabalho e os prazos perdidos, que 
poderiam atrasar ou impedir a seleção do 
local ou mesmo desqualificar locais para 
análise e impedi-los de participar do teste.

Com mais de 6.000 funcionários em mais de 100 
países em seis continentes, essa grande empresa 
de pesquisas por contrato trabalha com fabricantes 
de produtos farmacêuticos e de biotecnologia 
de grande e pequeno porte, oferecendo serviços 
escalonáveis para testes clínicos de qualquer 
tamanho, da 1ª até a 4ª fase.
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e passos manuais
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de seleção do local

Resultados
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à concorrência

“
 

A solução da Pega torna as tarefas complexas, manuais e essenciais 

executadas nas fases finais dos testes clínicos mais fáceis, rápidas, integradas 

e transparentes. Com a Pega, garantimos a rápida seleção de locais 

adequados e o cumprimento das normas da FDA, além de reduzir  
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em testes clínicos.
Essa empresa global de pesquisas por 
contrato lutava para executar de modo 
eficiente as atividades relacionadas
aos testes clínicos.  
Os regulamentos e os numerosos requisitos 
do processo de seleção do local exigiam 
muito trabalho manual e monitoramento.
O processo de seleção do local era lento 
devido ao volume de tarefas manuais 
e de regulamentos impostos pela FDA. 
Sem processos eficientes, a empresa não 
conseguia enviar relatórios de progresso  
de forma eficaz aos locais e clientes e não  
era capaz de maximizar o tempo e a receita.
Os sistemas de gestão de testes clínicos da 
empresa não conseguiam automatizar nem 
monitorar o trabalho e, por isso, ela não 
conseguia garantir que os locais atenderiam 
aos requisitos da FDA. Em vez disso, cada 
local devia confirmar que tinha atendido 
a centenas de requisitos e fornecer eles 
próprios a documentação necessária, gerando 
documentos incompletos e prazos perdidos.
Como não havia uma comunicação 
automatizada entre a empresa e o local, 
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os locais sobre a sua situação durante o 
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RESULTADO:
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maior transparência, 
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mais rapidamente. A empresa informou  
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e as intervenções manuais, o que resultou 
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que toda propriedade intelectual seja 
protegida por meio de processos seguros 
e da gestão dos documentos - outro fator 
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trabalho das fases finais 
dos testes clínicos. 
A empresa escolheu a plataforma da Pega 
para automatizar seus fluxos de trabalho das 
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Ao eliminar as planilhas manuais, integrar 
os processos e garantir maior visibilidade 
de cada tarefa, a empresa agora consegue 
lidar com atividades complexas por um 
menor custo geral. A plataforma Pega se 
integra aos sistemas clínicos e administra 
as comunicações do departamento por 
e-mail, fax e papel, tanto interna quanto 
externamente. A solução de gestão de 
processos e casos da Pega facilita a criação  
e as atualizações, e a função Build for Change 
ajuda a empresa a se adaptar rapidamente  
às novas exigências regulatórias e dos 
clientes. Com a nova solução, a empresa 
consegue realizar a solicitação de 
documentos e o processo de análise online. 
Com isso, ela consegue monitorar facilmente 
a documentação enviada por cada local, 
comunicar o andamento e informar as  
partes relevantes com base nos eventos.  
O processo aprimorado elimina a adivinhação, 
o retrabalho e os prazos perdidos, que 
poderiam atrasar ou impedir a seleção do 
local ou mesmo desqualificar locais para 
análise e impedi-los de participar do teste.

Com mais de 6.000 funcionários em mais de 100 
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Metas de Negócio
 § Integrar os processos de interação  

das operadoras de serviços de saúde

 § Cumprir os regulamentos 
internacionais de transparência

 § Unir numerosos sistemas com  
uma aplicação eficiente e fácil de usar

 § Aumentar a transparência operacional 
e as funções de fiscalização

Resultados
 § Economia anual de $4,3 milhões

 § Eliminação de 72.000 horas  
de trabalho manual

 § Maior transparência e conformidade 
com as exigências regulatórias voltadas 
a relatórios

 § Visão holística das atividades  
de interação da operadora de saúde 
em todas as áreas funcionais

“
 

Usando a Pega, agora temos dados precisos e controlados e a capacidade 

     de rodar relatórios de negócio com base nas interações. ”    
    Gerente global de conformidade de uma fabricante mundial de dispositivos
     médicos

§  Mais de 2.000 vendedores usam o sistema  §  Administra mais de 250.000 solicitações de interação de operadoras  
de saúde por ano  §  Mais de 5 anos desde o go-live, com muitas melhorias incrementais.

REDUÇÃO DE $ 43 MILHÕES 
NOS CUSTOS OPERACIONAIS

DESAFIO E VISÃO: 

Aumentar a eficiência  
e a transparência 
das interações das 
operadoras de saúde
As empresas do setor de ciências da vida 
interagem com as operadoras de serviços saúde 
em vários canais - para consultoria, pesquisas, 
testes clínicos, concessões, doações, avaliações 
e itens educacionais. 
As equipes de vendas, marketing e compliance 
sofrem para colaborar e garantir a transparência 
dessas atividades tão diferentes. A falta de 
controle e supervisão pode criar dificuldades 
para cumprir os regulamentos, como 
a Lei Sunshine, e reduzir a eficácia e eficiência 
geral das atividades de venda e marketing.
Os sistemas e pessoas dedicadas às atividades 
de interação com a operadora de saúde 
são geralmente desconexos e carecem 
de transparência e sincronização.
Essa fabricante de dispositivos médicos 
precisava de uma solução que unisse vários 
sistemas de várias áreas funcionais. A solução 
precisava ser sofisticada e escalonável 
o suficiente para lidar com as variações 
internacionais e de marcas, mas também 
simples e eficiente.
A visão da companhia exigia uma solução 
abrangente e ágil, com fluxos de trabalho 
completos e integrados, captura de dados 
corretos, funções de monitoramento e relatório 
e processos eficientes e fáceis de usar, 
com capacidade de adaptação rápida 
aos novos regulamentos.

COMO A PEGA AJUDOU:

Desenvolveu uma camada 
conectada para todas 

para a plataforma Pega 7. Ele também deixou  
de ser gerido na empresa pelo cliente e passou  
a ser hospedado na nuvem da Pega.
Com a Pega, a empresa agora está numa 
ótima posição para fornecer as informações 
necessárias de forma fácil e rápida de acordo 
com as normas de transparência. Ela também 
aumentou a eficiência e padronizou os 
processos de interação com as operadoras  
de saúde por toda a empresa. Cerca de 250.000 
solicitações são iniciadas anualmente e 2.000 
vendedores usam o sistema a cada mês. Como 
resultado da nova aplicação,  a companhia 
estima que economizou $ 4,3 milhões graças  
à maior eficiência e produtividade da equipe  
de vendas.
Esses benefícios também possibilitam ao pessoal 
de venda da companhia interagir melhor com as 
operadoras de saúde, trazendo uma melhoria 
geral da interação dos clientes com a empresa.

as interações com operadoras 
de serviços de saúde
A solução, fornecida com a plataforma da Pega, 
a Life Sciences Foundation, e o Aggregate Spend 
Application, oferece uma plataforma ampla para 
interações com operadoras de saúde, que pode 
ser facilmente modificada e refinada para que 
a empresa satisfaça às suas necessidades hoje 
e no futuro.
A aplicação de negócio resultante captura
as informações necessárias sobre os planos 
de interação, verbas, locais, contratos, eventos 
e banco de dados dos destinatários cobertos. 
Ela também obtém o arquivo mestre de 
produtos dos sistemas  de vendas, marketing 
e compliance e sistemas de apoio. A solução 
também facilita a governança dos limites de 
gastos, do valor justo de mercado, regras 
operacionais, portais das operadoras de saúde 
e processos e passos a serem seguidos pelos 
usuários internos e parceiros externos 
da companhia para sua interação sobre 
produtos e transferências de valor.
A plataforma e aplicações da Pega, fornecidas 
exclusivamente à companhia, com capacidade 
de integrar os seus diferentes sistemas, 
lidam com a variação de requisitos em todos 
os programas e tipos de interação, além de 
aumentar a eficiência da equipe de vendas 
e de apoio.

RESULTADO:

Maior conformidade, 
eficiência e engajamento 
de clientes
Com a implantação inicial em nove meses,  
a solução da Pega já está em produção desde 
2011 e já passou por várias atualizações  
e melhorias.  O sistema existente foi atualizado 

Como uma das principais fabricantes de equipamentos  
de diagnóstico por imagem, essa empresa produz 
dispositivos convencionais e digitais de raios-X, 
tomografia computadorizada, ressonância magnética, 
ultrassom, tomografia por emissão de pósitrons 
e medicina nuclear. A companhia faturou $ 158 
bilhõesem 2014 e se dedica ao desenvolvimento  
de inovações para o mercado rural e economias 
em desenvolvimento para ajudar médicos 
e profissionais da saúde a fornecer tratamentos 
de qualidade por um custo menor.

FABRICANTE MUNDIAL 
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
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FABRICANTE MUNDIAL 
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
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Metas de Negócio
 § Reduzir os custos de criação e gestão 

de acordos de farmacovigilância

 § Reduzir o trabalho manual com 
monitoramento de acordos de 
farmacovigilância, coleta de dados, 
comunicação e distribuição de 
conteúdos

 § Aumentar a transparência visando à 
conformidade e supervisão.

 § Reduzir o custo de sistemas 
duplicados/ redundantes/ desconexos.

Resultados
 § Migração das trocas com parceiros 

para um departamento central

 § Eliminação do monitoramento manual 
das análises periódicas

 § Redução do trabalho relacionado a 
relatórios de 5 dias para 1/2 dia.

 § Melhor capacidade de comprovar a 
conformidade

 § Grande redução do tempo de resposta 
a pedidos de informações durante 
inspeções e auditorias

“
 

Conseguimos centralizar o monitoramento da troca de eventos adversos, relatórios 
agregados e sinais de segurança com nossos parceiros em nosso grupo global.  

Isso só foi possível com a eficiência e automação que o sistema nos trouxe. ”Jeffrey Hanson 
Analista sênior de informações da Pfizer Inc.

§  Suporte mundial a todos os produtos e parceiros  §  5.800 produtos  §  500 parceiros  §  250 mercados 
§  650 acordos de farmacoviligância  §  Integrado com numerosos sistemas empresariais da Pfizer

GESTÃO DA SEGURANÇA 
DE MEDICAMENTOS 
COM PARCERIAS GLOBAIS

DESAFIO E VISÃO: 

Supervisão 
automatizada na área 
de farmacovigilância 
Como todas as empresas farmacêuticas, 
a Pfizer é responsável pela supervisão 
constante e ampla da segurança de seus 
produtos. Essa responsabilidade exige  
muito trabalho e se torna mais complexa e 
difícil quanto se trata de parceiros globais.
Do ponto de vista prático, a Pfizer precisava 
administrar manualmente os acordos  
de farmacovigilância (AFV) que tinha com 
centenas de parceiros globais e monitorar 
ativamente todas as atividades definidas 
nesses acordos para milhares de produtos 
no mundo inteiro. A rígida fiscalização 
por parte das autoridades sanitárias  
e as exigências frequentes de relatórios 
e auditoria fazem com que a Pfizer precise 
garantir transparência e métodos auditáveis.
Os fabricantes de software de FV não 
conseguiam ajudar a empresa a enfrentar 
esses desafios, mas a liderança da área 
de FV da Pfizer viu uma oportunidade 
para inovar e melhorar a conformidade e 
a eficiência. A Pfizer enxergou o problema 
não só em termos de rastrear os AFV, mas 
também de converter as informações neles 
contidas em tarefas imediatas que pudessem 
ser rastreadas e monitoradas. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Forneceu rapidamente 
uma solução integrada 
A Pfizer utilizou as comprovadas soluções 
de gestão de processos de negócio e gestão 
dinâmica de casos da Pega, juntamente 
com a aplicação Farmacovigilância da Pega 

para criar sua solução Pharmacovigilance 
Exchange (PVX) em menos de quatro meses.
A implantação rápida da Pfizer foi facilitada 
pela ferramenta Direct Capture of Objectives 
em conjunto com o método patenteado 
Situational Layer Cake, ambos da Pega, 
que possibilitou o reuso de muitos dos 
componentes de outras soluções  
da Pega existentes na Pfizer, com uma 
redução estimada de 30% no trabalho  
de desenvolvimento.

RESULTADO:

Maior eficiência  
e conformidade 
A aplicação PVX reduziu ou eliminou uma 
grande quantidade de trabalho manual  
na Pfizer. O primeiro passo é a criação  
ou importação de um AFV. 
O ciclo de vida de cada AFV é gerido  
na Pega, inclusive a criação, análise,  
aprovação e atualizações. 

Os marcos de AFV são automaticamente 
monitorados com notificações e alertas 
das principais datas. Apenas isso já melhora 
a transparência e a conformidade, mas, 
na verdade, é o segundo componente 
da aplicação que gera a maior parte 
da inovação e do valor.
Uma vez ativo o AFV, o PVX captura  
os detalhes estruturais de cada atividade 
- relatórios agregados, gestão de riscos, 
atualizações de rótulos, etc. Ele define  
a pessoa responsável por cada atividade,  
além dos prazos e sistemas relacionados  
à atividade em questão. Em seguida,  
a Pega rastreia cada atividade, gerando 
um alerta quando vence o prazo de cada 
uma e acessando dados on-demand dos 

Há mais de 150 anos, a Pfizer fornece medicamentos  
que prorrogam e melhoram significativamente  
as vidas das pessoas. 

“
 

O aplicativo se tornou uma ferramenta 
integral do nosso grupo de licenciamento 
de AFV. Ele possibilita que enxerguemos 
todo o nosso ambiente de acordos de 
farmacovigilância. Ele melhorou a coleta 
de dados e a emissão de relatórios. Ele 
introduziu fluxos de trabalho em nossas 
análises periódicas.”Jeffrey Hanson 
Analista sênior de informações  
da Pfizer Inc.
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outros sistemas de FV da Pfizer. Por fim, ela inclui 
funções abrangentes de relatório e auditoria para 
aumentar a transparência e reduzir  
o trabalho de fiscalização.
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outros sistemas de FV da Pfizer. Por fim, ela inclui 
funções abrangentes de relatório e auditoria para 
aumentar a transparência e reduzir  
o trabalho de fiscalização.
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Metas de Negócio
 § Fornecer um sistema voltado  

aos pacientes para cumprir  
as exigências da norma de avaliação  
de riscos e estratégias de mitigação 
(REMS, em inglês) da FDA

 § Integrar os processos de call center  
e, ao mesmo tempo, proteger os 
pacientes contra riscos e melhorar  
os resultados para sua saúde

 § Possibilitar o acesso rápido e confiável 
a tratamentos essenciais para 
pacientes que deles necessitam 

Resultados
 § Melhor experiência dos pacientes  

e aumento de 30% da eficiência

 § Satisfação das exigências  
de conformidade com a REMS da FDA

 § Redução de $ 1,5 milhão por ano  
dos custos do programa

 § Suporte integrado para lidar  
com mudanças nos regulamentos

“
 

Reduzimos os custos e, ao mesmo tempo, cumprimos as normas da FDA 

     com o uso inteligente dos canais de autoatendimento. ” 
Vice-presidente de tecnologia da informação de uma Importante empresa 
global de biotecnologia

REDUÇÃO DOS RISCOS 
E AUMENTO DA CONFORMIDADE: 
REMS CENTRADA NO PACIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Gerir os riscos 
e a conformidade.
As empresas farmacêuticas que fabricam 
certos produtos de alto risco devem cumprir 
as normas de avaliação de riscos e estratégias 
de mitigação (REMS) da Food & Drug 
Administration (FDA). A REMS exige que  
as empresas implantem programas para 
gerir os riscos relacionados a produtos 
médicos e biológicos. Um programa 
REMS pode incluir um manual de uso 
de medicamentos, folheto para o paciente, 
plano de comunicação, elementos para 
garantir o uso seguro e/ou um sistema  
de implantação. O sistema de implantação 
pode gerar um desafio especial, pois 
geralmente inclui alguma tecnologia que  
deva reunir pacientes, prestadores de 
serviços e farmácias no mesmo sistema  
em tempo real. 
Para o sistema de implantação dessa 
empresa farmacêutica, a conformidade 
exigia a sincronização dos resultados de 
diagnósticos de pacientes regulares com  
a liberação do medicamento na farmácia.  
Os sistemas existentes na companhia não 
eram flexíveis nem ágeis o suficiente para  
que houvesse sincronização em tempo real 
ou mudanças rápidas.
O sistema precisava de agilidade para gerir 
e liberar medicamentos essenciais de alto 
risco mundialmente e na hora certa para 
os pacientes que deles necessitavam, em 
conformidade com a REMS, além de garantir 
a segurança dos pacientes. A companhia 
acreditava que precisaria de uma solução 
separada de gestão de centros de contato, 
além de regras de negócio e plataformas  
de gestão de processos para garantir 
a conformidade.

Mais importante do que a eficiência, 
no entanto, ao garantir conformidade 
comprovada com as normas para receitas 
de medicamentos de alto risco da REMS, 
a companhia também melhorou a experiência 
e qualidade de vida dos pacientes, garantindo 
o acesso aos produtos especiais necessários 
e a eliminação dos riscos à sua saúde.

COMO A PEGA AJUDOU:

Integrou funções de BPM 
com o engajamento do 
cliente
A empresa determinou que a Pega era a 
melhor parceira para o fornecimento de uma 
solução completa, totalmente integrada, que 
possibilitaria a distribuição de medicamentos 
mundialmente e de acordo com as exigências 
regulatórias, cumprindo o plano de longo 
prazo da companhia e reduzindo os custos. 
Trabalhado com a Pega, a empresa dinamizou 
o processo de registro (paciente, médico  
e farmácia); o processo de preenchimento  
de pesquisas para determinar os riscos  
da emissão de receitas (paciente e médico)  
e o processo de entrega (farmácia) em todos 
os canais, inclusive fax, resposta interativa  
de voz (IVR), centro de contato 
e autoatendimento pela Internet.
Com isso, a companhia reduziu a intervenção 
manual e os custos gerais, podendo manter 
seu foco no paciente durante o fornecimento 
de suporte. 

RESULTADO:

Um sistema ágil, centrado 
no paciente, que reduz  
os riscos à saúde 
A companhia agora consegue efetuar 
mudanças nos seus programas REMS em 
dias, em vez de meses, como antigamente, 
conseguindo manter a segurança dos 
pacientes, a conformidade e melhor atender 
à sua crescente base de pacientes. Além 
disso, ela conseguiu aumentar a eficiência 
em 30%, transferir 30 atendentes dos centros 
de contato para outras áreas da empresa e 
reduzir os custos dos programas em $ 1,5 
milhão por ano. 

Esta importante empresa farmacêutica se dedica 
ao fornecimento de medicamentos inovadores e 
individualizados para uso pessoal para melhorar  
a saúde dos pacientes. 

IMPORTANTE EMPRESA GLOBAL 
DE BIOTECNOLOGIA
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Metas de Negócio
 § Automatizar os processos manuais

 § Compartimentalizar as transações

 § Simplifi car os processos para os 
usuários

 § Fornecer uma plataforma robusta com 
alta disponibilidade e segurança

 § Garantir a expansão e escalabilidade 

Resultados
 § Desativação dos processos manuais

 § Desenvolvimento de uma forma 
confi ável de selecionar medicamentos 
para testes clínicos

 § Padronização d os fl uxos de trabalho 
nas empresas do grupo

 § Criação de uma base para iniciativas 
futuras

 § A solução na nuvem permitiu uma 
implantação rápida

“
 

A principal razão de escolheremos a Pega foi o fator segurança. Não podíamos 
deixar que algumas empresas vissem as transações das outras. A Pega funcionou 

muito bem em relação a isso. ”Representante de uma das empresas participantes, daTransCelerate BioPharma, Inc. 
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UMA REDE AUTOMATIZADA 
E SEGURA DE COMPARAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS

DESAFIO E VISÃO: 

Possibilitar a seleção de 
fornecedores para diversas 
companhias. 
Para comprovar que oferecem maior efi cácia 
e segurança, os novos medicamentos 
testados para aprovação da FDA devem 
ser comparados aos tratamentos tradicionais. 
Os resultados desses estudos comparativos 
são usados posteriormente pelas empresas 
farmacêuticas para promover esses 
medicamentos. 
As empresas participantes são concorrentes 
no mesmo mercado e, portanto, a segurança 
da transação e o acesso são questões 
importantes. A TransCelerate precisava 
de uma plataforma expansível e ágil 
que pudesse se ajustar dinamicamente 
a mudanças imprevistas do mercado 
de P&D e manter a confi dencialidade 
dos participantes.
A empresa escolheu a Pega com base em 
sua capacidade de desenvolver rapidamente 
uma solução ágil e manter a segurança dos 
dados dos concorrentes.
Como os testes clínicos são geralmente 
realizados em diversos locais do mundo 
inteiro, a compra e distribuição desses 
medicamentos comparativos são caras 
e arriscadas. 
A TransCelerate  imaginava uma plataforma 
de serviços que lhe ajudasse a implantar 
as melhores práticas do setor para a 
seleção de medicamentos para testes 
clínicos. Escolhendo a solução de BPM para 
automação, a empresa esperava tornar 
as transações mais rápidas e simplifi car 
as interações do usuário com aplicações.

capturaram os requisitos, defi niram as 
melhores práticas do setor e implantaram 
uma solução que orquestrava de forma 
segura e privada as transações das empresas 
participantes. A Pega também automatizou 
totalmente os processos manuais entre 
os parceiros. As transações seguramente 
compartimentalizadas garantem que somente 
as empresas que participam do processo 
tenham acesso. A nuvem da Pega ofereceu 
à TransCelerate o provisionamento agnóstico 
para expansão futura de suas aplicações
A Pega Cloud também ajudou as empresas 
participantes a obter a redução dos custos, 
maior segurança e menor tempo de 
lançamento no mercado. A TransCelerate 
também gerou um senso de confi ança entre 
seus membros e está crescendo rapidamente.

COMO A PEGA AJUDOU:

Implantou uma plataforma 
robusta e escalonável na 
nuvem
Como cada transação possui regras de 
negócio e objeções específi cas, era necessário 
haver uma aplicação que lidasse com as 
necessidades dinâmicas de cada participante, 
independentemente do idioma, região e área 
terapêutica.  
O setor biofarmacêutico está desenvolvendo 
novos e inovadores tratamentos, mas muitas 
de suas operações são arcaicas e não 
totalmente automatizadas. Os processos 
manuais que envolvem a troca de planilhas 
entre parceiros não são seguros nem 
transformacionais para gerar inovações 
clínicas. O setor precisava de soluções 
seguras, confi áveis e precisas. 
A TransCelerate escolheu a Pega por sua 
capacidade de lidar com prazos apertados 
e pela sua aplicação de gestão de processos 
de negócio e de casos, onde cada transação 
é considerada um caso. As transações 
seguramente compartimentalizadas garantem 
que somente as empresas que participam 
do processo tenham acesso. 
A nuvem da Pega oferece à TransCelerate 
o provisionamento agnóstico para expansão 
futura de suas ofertas de aplicações, 
fornecendo a alta disponibilidade
e escalabilidade que as empresas
participantes demandam.

RESULTADO:

As tecnologias da Pega 
aumentam a confiança
Usando a plataforma Pega, as empresas 
farmacêuticas colaboraram entre si, 

“
 

O software de gestão de processos 
de negócios da Pega funcionou 
muito bem. ”Responsável pela rede de comparação 
da TransCelerate BioPharma Inc. 
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A TransCelerate BioPharma Inc. é uma organização 
sem fi ns lucrativos que tem a missão de trabalhar 
com a comunidade de pesquisa e desenvolvimento 
biofarmacêutico para identifi car, priorizar, projetar 
e facilitar a implantação de soluções que gerem 
a provisão efi ciente, efi caz e de alta qualidade de 
novos medicamentos, melhorando a saúde das 
pessoas no mundo inteiro.
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Os fabricantes precisam lidar com a mais dramática mudança na história do setor: da venda de um produto para 
a venda de um serviço. Em um mundo de negócios cada vez mais digital, os fabricantes de automóveis venderão 
mobilidade e não carros. Os fabricantes de equipamentos de comunicação venderão conectividade e não infraestrutura. 
Os fabricantes de equipamentos pesados venderão força e tempo de operação, não motores e máquinas. A nova 
exigência é clara: redefinir o negócio para prosperar na nova ordem econômica.

Em meio a essa mudança tectônica, os fabricantes não podem perder de vista os seus velhos objetivos. Eles devem 
garantir que suas cadeias de suprimentos e processos gerem produtos de qualidade em todo o mundo, com mercados 
que mudam rapidamente e novas realidades na cadeia de valor. E devem continuar aumentando a satisfação dos 
clientes e garantindo a sua fidelidade durante todo o ciclo de vida do relacionamento – seja ele de dois anos ou duas 
décadas – e independentemente de o cliente morar em São Francisco, Cingapura ou Suíça.

Com produtos que utilizam sensores, Internet das Coisas (IoT), análises preditivas, plataformas conectadas e automação 
inteligente, nunca houve tantas informações disponíveis para uso dos fabricantes. Contudo, lidar com a ruptura digital 
exige juntar essas capacidades e romper com as maneiras tradicionais de fazer negócios, movendo-se rapidamente  
para tirar proveito das oportunidades que surgem vertiginosamente.

A Pega está trabalhando com a comunidade global de fabricantes, empresas de logística e fornecedores de serviços em 
seu esforço para mudar suas competências operacionais e tecnológicas para poderem prever e entregar soluções nessa 
nova era de demanda e comportamento do consumidor. Trabalhando com a Pega, os principais fabricantes estão se 
posicionando para descobrir o valor dos modelos de negócio baseados no consumo e em assinatura-como-serviço.  
Eles estão obtendo novos níveis de engajamento do cliente, respondendo ao conhecimento em tempo real do 
desempenho do produto e tornando suas operações globais cada vez mais ágeis. Nós os estamos ajudando a imaginar 
e desenvolver um novo ecossistema de parceiros para os produtos que fabricam e oferecendo uma experiência 
totalmente nova e digitalmente conectada para os clientes. 

Os estudos de casos a seguir ajudarão a entender como a Pega ajudou algumas das marcas mais icônicas do mundo a 
descobrir formas novas e mais lucrativas de fazer negócios - digitalmente. Estamos aqui para servir nossos clientes.  
Se tiver alguma pergunta, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail: bruce.williams@pega.com.

INTRODUÇÃO 
MANUFATURA E ALTA TECNOLOGIA:
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Bruce Williams  
Vice-presidente e líder de linhas de negócios da Pegasystems
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Metas do Negócio
 § Criar uma fonte única para 

monitoramento das responsabilidades 
e resultados das inspeções de 
qualidade

 § Acelerar a resolução de problemas  
e as medidas tomadas

 § Aprimorar o monitoramento  
da conformidade com o processo  
de qualidade 

 § Aumentar a responsabilização  
dos fornecedores pela qualidade

Resultados
 § Redução de 73% do tempo de 

desenvolvimento de aplicações,  
de 52 semanas para 14 semanas

 § Economia de cerca de $6,6 milhões  
em cinco anos 

 § Mais de 300% de retorno sobre  
o investimento (ROI) em cinco anos

“
 

Minhas expectativas em relação à Pega eram grandes, e elas foram atingidas. ”Vice-presidente da divisão de qualidade de uma gigante da indústria automotiva

§  Mais de 12 unidades de produção na América do Norte  §  Milhares de colaboradores utilizando o aplicativo 
móvel  §  Aplicativo de controle de inspeção que monitora cada parte do veículo

GERANDO 
AUTOMAÇÃO DE QUALIDADE

DESAFIO E VISÃO: 

Aumentar a automação 
dos processos de 
qualidade
Essa gigante do setor automotivo possui 
unidades industriais em toda a América do 
Norte. Embora bem definida, a gestão da 
qualidade nessas unidades e nas instalações 
dos fornecedores de peças da montadora 
era, em grande parte, manual. Os processos 
de qualidade definidos eram descritos em 
fichários de processos em papel, utilizados 
para treinamento e consulta. 
A fabricante desejava automatizar os 
principais processos de qualidade para 
aprimorar os controles, criar um histórico 
para auditoria e melhorar os relatórios 
exigidos.

COMO A PEGA AJUDOU:

Dinamizou a gestão 
da qualidade com 
aplicações na nuvem
A montadora de automóveis trabalhou  
com a Pega para criar o Sistema de Gestão 
de Informações sobre Qualidade (QIMS, 
em inglês). O sistema teria duas aplicações 
iniciais: uma para a automação das 
responsabilidades de inspeção de qualidade 
e outra para que os colaboradores de linha 
de produção identificassem e reportassem 
problemas.
A aplicação de inspeção da qualidade usa as 
regras de negócio da Pega para identificar 
e atribuir a responsabilidade de inspeção à 
pessoa adequada. As tarefas, notificações, 
substituições, e reatribuições são gerenciadas 
com a aplicação Pega 7 Cloud.

A aplicação de linha de produção gerencia as 
notificações para fornecedores externos  
e a engenharia de qualidade interna. Ela utiliza 
as regras de negócio da Pega para categorizar 
cada incidente de não conformidade.
A Pega começou organizando um Workshop 
de Alinhamento de Metodologia. Embora a 
empresa ainda não use a metodologia Agile, 
ela deseja um desenvolvimento rápido e 
iterativo. A equipe de projeto liderada pela 
Pega e suportada pela Cognizant usou a 
ferramenta Captura Direta de Objetivos 
(DCO) para, rapidamente, enviar os requisitos 
e dados de criação para a equipe de 
desenvolvimento. 

RESULTADO:

Resolução  mais rápida 
de problemas, melhor 
fiscalização  
da conformidade
A equipe de projetos desenvolveu as duas 
aplicações de produção simultaneamente 
em, aproximadamente, 14 semanas. Isso 
representa uma grande economia de tempo, 
pois os projetos de desenvolvimento de 
sistemas da fabricante geralmente levavam 
mais de um ano.
Com a implantação do QIMS no final de 
agosto de 2015, a empresa agora consegue 
acompanhar os processos de qualidade 
com os fornecedores, tornar mais rápida a 
resolução de problemas, realizar o processo 
de garantia da qualidade e os relatórios de 
conformidade. Também são utilizados SLAs 
para garantir respostas das partes no prazo 
certo e monitorar a duração dos processos.

Essa gigante da indústria automobilística 
estava determinada a automatizar os processos 
de qualidade da sua linha de produção em 
um esforço para aprimorar o seu lendário 
programa de melhoria contínua. O novo sistema 
automatizado de inspeção de qualidade e 
monitoramento fornece aos colaboradores 
da linha de montagem e aos fornecedores 
externos, ferramentas essenciais para mensurar 
a qualidade, acelerar a resolução de problemas  e 
melhorar a responsabilidade e conformidade.

GIGANTE DA INDÚSTRIA 
AUTOMOTIVA
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Devido ao sucesso desse projeto, a empresa 
já iniciou dois outros projetos  com a Pega, e 
mais três já estão planejados. Nos próximos 
anos, serão implantados, pelo menos, mais 
oito projetos baseados nos QIMS da Pega, 
para posterior automatização dos processos 
de qualidade de seus fornecedores.
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GIGANTE DA INDÚSTRIA 
AUTOMOTIVA
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Devido ao sucesso desse projeto, a empresa 
já iniciou dois outros projetos  com a Pega, e 
mais três já estão planejados. Nos próximos 
anos, serão implantados, pelo menos, mais 
oito projetos baseados nos QIMS da Pega, 
para posterior automatização dos processos 
de qualidade de seus fornecedores.
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Metas de negócio
 § Mudar de um modelo de negócio 

baseado no produto para um modelo 
de negócio voltado a soluções

 § Fornecer visibilidade total da cadeia 
global de suprimento de serviços

 § Promover mudanças dos processos de 
serviço de forma rápida e eficaz

Resultados
 § Redução do tempo de lançamento  

de serviços, de meses para semanas

 § Processos mais eficientes e melhor 
experiência do usuário

 § Melhor taxa de recuperação de ativos 
de 91% para 94,7%

“
 

Adoramos o fato de a Pega nos ajudar a gerir os processos e regras de negócio 

e implantar a mudança de maneira ágil. A análise adaptativa nos permite 

compreender a eficácia da mudança e, então, modificar os processos de 

negócios, se necessário. ”Diretor de arquitetura empresarial de empresa líder global em alta tecnologia 

TORNANDO-SE UMA 
EMPRESA ADAPTATIVA

DESAFIO E VISÃO: 

Digitalizar a empresa para 
responder às mudanças 
contínuas
Enfrentado as grandes mudanças dos 
modelos de negócio, tecnologias, mercados, 
e concorrentes de seu setor - e o desejo 
de mudar de fornecedora de “produtos e 
serviços” para fornecedora de “soluções de TI” 
– esta líder global em alta tecnologia precisava 
se tornar uma empresa adaptativa: capacitada 
por processos desenvolvidos tendo em 
mente a mudança e uma robusta arquitetura 
de informações de negócio. A empresa 
também precisava implantar uma “TI rápida” 
que realizasse a mudança na velocidade do 
negócio. 
Porém, os processos da cadeia global de 
suprimentos de serviços eram dependentes 
de sistemas de ERP isolados e processos 
manuais. Apesar de ter uma divisão global  de 
logística e operações de serviços com valor 
de $ 8 bilhões e que fornece 900.000 peças 
a partir de 1.400 depósitos,  ela dependia de 
ferramentas separadas de gestão de fluxos 
de trabalho, gestão de regras, automação de 
processos, execução de processos, tomadas 
de decisão e análises. 
A empresa priorizou a visibilidade total 
dos processos de sua cadeia global de 
suprimentos de serviços, mudando para uma 
plataforma inteligente de gestão de processos 
de negócio, que funciona como uma camada 
unificadora do negócio.

COMO A PEGA AJUDOU:

Aumentou a agilidade com o 
empoderamento do negócio 
e a simplificação da TI 

A Pega foi escolhida pela sua rapidez e 
capacidade de reação a mudanças. Ela 
instituiu a Pega como um sistema de gestão 
de regras de negócio para todas as aplicações 
e processos da cadeia global de suprimentos 
de serviços da empresa.
Os usuários agora possuem um único 
dashboard, personalizado para a função 
que desempenhará na empresa, além de 
visibilidade total e uma visão consistente do 
negócio, com a habilidade de ver informações 
em tempo real, vindas dos sistemas da área 
administrativa e das soluções de ERP. 
A empresa também implantou um motor 
baseado em regras de recuperação de ativos, 
gestão de pedidos baseado em exceções e 
gestão de encaminhamento de problemas, 
que minimiza as exceções de pedidos que 
comprometem a experiência do cliente.
Com a Pega, os usuários do negócio podem 
gerenciar as regras de negócio e políticas 
com suporte mínimo da TI. Como podem 
simular o impacto das mudanças de 
antemão, eles podem realizá-las conforme 
necessário. Utilizando análises adaptativas, 
eles também conseguem avaliar a eficácia dos 
novos processos e realizar modificações, se 
necessário.

RESULTADO:

A digitalização por toda 
a empresa oferece maior 
visibilidade; velocidade  
da mudança 
Todas as métricas padrão dos serviços da 
empresa - eficiência, velocidade, custos, 
experiência do usuário, riscos do negócio - 
tenderam para a direção correta. 
O tempo de lançamento de novas 
funcionalidades de TI caiu de três a seis 

Essa líder em networking global – com valor de $50 
bilhões - tem o objetivo de transformar a maneira 
como as pessoas se conectam, se comunicam  
e colaboram. Com mais de 70.000 funcionários  
em mais de 400 escritórios e mais de 120 países, 
essa empresa projeta e comercializa produtos, 
fornece serviços e apresenta soluções integradas 
de desenvolvimento e conexão de redes no 
mundo inteiro.

LÍDER GLOBAL EM ALTA 
TECNOLOGIA

meses para duas ou quatro semanas,  
sendo muitas implantadas diretamente  
pela empresa. A empresa também 
desenvolveu um centro de competência, 
com um catálogo de mais de 20 ativos 
reutilizáveis desenvolvidos pela Pega.
Os custos de infraestrutura caíram, uma vez 
que a Pega funciona na nuvem. A implantação 
global, que levou quatro meses, resultou em 
ganhos significativos de produtividade.
As operações de recuperação de ativos 
da empresa saltaram de uma taxa de 
recuperação de 91% para 94,7%. 
“A funcionalidade Build for Change da Pega 
e o seu comprometimento com a tecnologia 
Agile reduziram o tempo de implantação 
de meses para dias - uma economia de 
$1,4 milhão em eficiência”, disse o técnico 
de negócios da divisão global de logística 
e operações de serviços da empresa. “As 
melhorias anuais do negócio incluem uma 
redução de $1,3 milhão nos gastos com frete, 
$ 120 milhões em recuperação de peças e um 
benefício adicional de $8 milhões com a nova 
funcionalidade de emissão de faturas”. 
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LÍDER GLOBAL EM ALTA 
TECNOLOGIA
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Metas de negócio
 § Aumentar a colaboração entre  

os envolvidos no processo de 
interrupção

 § Melhorar o cumprimento  
da programação definida para atender 
às expectativas do cliente

 § Criar visibilidade total das unidades 
de negócio

 § Construir uma plataforma 
para transformação/digitalização 
futura

Resultados
 § Centralização das informações  

de planejamento  de interrupções

 § Implantação de visibilidade total

 § Redução dos custos de conformidade 

 § Customização de processos futuros

GESTÃO DE INTERRUPÇÕES 
DE ENERGIA À PROVA 
DO FUTURO

DESAFIO E VISÃO:

Desenvolver uma 
única plataforma para 
administrar interrupções 
planejadas 
A empresa é uma líder global que garante 
alta confiabilidade e desempenho ideal de 
equipamentos de energia rotacional para  
os setores de serviços públicos, petróleo  
e gás e de processamento industrial.
A empresa, porém, levava até um ano  
e meio para planejar e executar as 
interrupções periódicas necessárias em 
turbinas localizadas nas usinas elétricas 
dos clientes. Como as informações sobre 
interrupções estavam espalhadas por diversos 
sistemas e países, era difícil compilar os dados 
essenciais e gerenciar as atualizações  
do andamento do serviço. Fornecer aos 
gerentes acesso a dados coerentes e 
confiáveis aumentaria a eficiência da gestão 
das interrupções, gerando mais satisfação 
entre os parceiros do setor de energia. 
Em 2015, a empresa lançou uma iniciativa 
agressiva para aumentar a satisfação 
dos clientes, com maior cumprimento 
da programação definida, total transparência 
e eficácia do processo de gestão de 
interrupções. A solução imaginada envolveria 
implantação de um dashboard e uma 
plataforma de gestão capazes de lidar  
com execuções complexas de interrupções 
planejadas em escala global. 

COMO A PEGA AJUDOU:

Ambiente com sistemas 
diversos unificados com  
a plataforma Agile 

Após analisar vários parceiros, a empresa 
escolheu a Pega por sua capacidade de 
desenvolver o tão sonhado sistema global  
de gestão de casos. O ponto crucial da 
decisão foi a capacidade única da Pega de 
consolidar o ambiente de sistemas altamente 
distribuído, desarticulado, difícil de gerenciar 
e inconsistente da empresa em uma única 
e econômica plataforma Agile. 
 A plataforma Agile oferecia ao negócio  
uma via rápida para implantar e controlar  
o escopo, limitando o seu aumento,
e os custos associados – metas importantes 
da empresa. 
Com a plataforma Pega 7, a empresa foi capaz 
de integrar os recursos das aplicações legadas 
da Salesforce.com, SAP e outras. A solução de 
gestão de casos da Pega oferecia a estrutura 
para desenvolvimento de regras de negócio 
para lidar com diversos tipos de interrupções, 
e o Pega 7 Cloud fornecia operações “follow 
the sun” 24X7 e suporte global para  
a empresa .

Esta potência global de serviços tem como 
objeto a eletrificação, automação e digitalização. 
Uma das maiores produtoras de tecnologias 
energeticamente eficientes e com baixo uso 
de recursos, a empresa fornece sistemas para 
geração e transmissão de energia e diagnósticos 
médicos.

108

RESULTADO:

Gestão de interrupções 
menos onerosa, mais 
transparente
Já implantada, a nova plataforma de gestão 
de casos centraliza informações críticas 
sobre interrupções, extraídas dos diversos 
sistemas da empresa. O dashboard de gestão 
de casos fornece a transparência necessária 
para o planejamento e execução eficiente das 
interrupções, independentemente dos fusos 
horários ou região em que se encontra o 
gerente de projeto. 
Um dos grandes benefícios foi a economia 
obtida com a prevenção de multas 
relacionadas a erros decorrentes de dados  
no planejamento e execução das 
interrupções. As multas são específicas para 
os níveis de serviço de cada cliente e podem, 
facilmente, chegar a centenas de milhares de 
euros.
No futuro, a empresa será capaz de 
customizar a solução para várias linhas de 
produtos e regiões para enfrentar mudanças 
de regulamentos e do mercado, graças,  em 
grande parte, às funcionalidades embutidas 
na arquitetura por trás da plataforma Pega. 

§  Integração de dados da SAP, Salesforce.com, PrimaVera, fontes locais 
§  Gestão de casos 24X7 “Follow the Sun”  §  Extensibilidade máxima, controle de custos, reuso
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LÍDER GLOBAL EM GERAÇÃO 
DE ENERGIA

“
 

A Pega é uma parceira estratégica em nossa transformação digital... a Pega  

nos deu flexibilidade e agilidade para executar nossos casos de uso globais  

em diversos fusos horários e regiões. ”Gerente de projeto líder, de empresa líder global em geração de energia
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LÍDER GLOBAL EM GERAÇÃO 
DE ENERGIA

“
 

A Pega é uma parceira estratégica em nossa transformação digital... a Pega  

nos deu flexibilidade e agilidade para executar nossos casos de uso globais  

em diversos fusos horários e regiões. ”Gerente de projeto líder, de empresa líder global em geração de energia
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Metas de Negócio
 § Melhorar a experiência do cliente

 § Reduzir o tempo de atendimento

 § Melhorar as notas dadas aos 
atendentes

 § Aumentar as oportunidades de vendas 
cruzadas e de itens de maior valor

Resultados
 § Redução de 40% do tempo médio  

de atendimento

 § Aumento das notas dadas  
ao atendimento de 94% para 96%

 § Aumento do índice de satisfação 
do cliente de 91% para 99%

“
 

A automação robótica da Pega oferece ótimas opções para as telas dos 

monitores dos atendentes enquanto outras aplicações rodam em segundo 

plano. Com isso, eles podem se concentrar nas tarefas a serem realizadas  

e melhorar a experiência do cliente ao telefone. ”Diretor de atendimento ao cliente de empresa líder nacional em terceirização 
de processos de negócios

BPO MELHORA 
A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 

DESAFIO E VISÃO:

Priorizar menos o 
processo e mais o Cliente
Neste importante fornecedor de soluções  
de processos de negócio, o atendimento  
ao cliente dependia de aplicações díspares 
e websites dos clientes, parceiros e sistemas 
internos, resultando em processos manuais  
e etapas redundantes durante o atendimento 
por telefone. Os atendentes muitas vezes 
precisavam se concentrar mais na navegação 
do sistema do que na experiência do cliente. 
Sistemas diversos também apresentavam 
riscos de erros, e eles não tinham uma visão 
consolidada dos dados do cliente para poder 
responder aos questionamentos e solicitações 
de serviços. “Para manter nossa posição 
de liderança e melhor atender aos nossos 
clientes, era necessário mudar”, disse  
o diretor de atendimento ao cliente da 
empresa.

COMO A PEGA AJUDOU:

Disponibilizou melhores 
dados, orientações 
inteleligentes para um 
melhor atendimento
Trabalhando com a Pega, a empresa 
desenvolveu as primeiras automações 
robóticas em três semanas e as implantou 
após um breve período de testes. O negócio 
implantou a solução para uma equipe  
de cada vez, trabalhando com atendentes  
não treinados para comparar a nova maneira 
de trabalhar com as antigas. 
A solução Pega Robotic Automation foi 
facilmente adaptada às várias aplicações 
e websites da empresa, tanto internas 
ou de propriedade dos clientes ou dos 

clientes e contabilidade. A empresa continua 
organizando grupos focais para aumentar 
a facilidade do uso e identificar novas 
oportunidades de automação. 

fornecedores. A solução incorporou um 
design flexível, que possibilitava à equipe de 
desenvolvimento do negócio experimentar  
a sequência correta de fluxos de trabalho  
de dados mais utilizados pelos atendentes.  
O resultado: uma visão mais ampla dos dados 
do cliente e a capacidade dos atendentes de 
acessar a informação correta na hora certa
As equipes de consultoria de soluções da 
Pega forneceram ajuda presencial durante 
a implantação inicial, como parte de seu 
modelo de capacitação. Com isso,  a equipe 
de desenvolvimento da empresa recebeu 
orientação e mentoria, assim como dicas 
para construir soluções futuras. 

RESULTADO:

Satisfação rápida das 
principais métricas; 
índices de satisfação
A empresa reduziu o tempo de treinamento 
de novo agentes em um dia e meio para 
novas contratações, com queda de 25% 
no tempo necessário para atingimento das 
principais métricas. A empresa já iniciou a 
expansão do uso do Pega Robotic Automation 
para outras centrais de atendimento de 
clientes. Até momento, já desenvolveu e 
implantou mais de 30 automações robóticas 
em milhares de desktops de atendimento 
– e planeja desenvolver outras doze nos 
próximos seis meses. A abordagem Agile 
da Pega também se tornou a metodologia 
padrão para projetos menores, para oferecer 
uma visão em 360 graus do cliente, com 
orientação inteligente para que os atendentes 
aumentem a eficácia das vendas cruzadas. 
Com o progresso contínuo, a empresa 
vislumbra expandir o uso da Pega para outros 
departamentos, como o de serviços para 

Essa empresa de terceirização de processos de 
negócio ajuda organizações de classe mundial a 
dinamizar suas operações por meio de marketing 
estratégico e inteligência empresarial (business 
intelligence). A empresa fornece serviços de 
atendimento ao cliente para validar milhões de 
cartões de recompensas processados em nome 
de seus clientes de alto nível. Suas centrais de 
atendimento ao cliente lidam com mais de três 
milhões de ligações por ano.

LÍDER NACIONAL EM TERCEI-
RIZAÇÃO DE PROCESSOS 

DE NEGÓCIOS 
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Metas de Negócio
 § Melhorar a experiência do cliente

 § Reduzir o tempo de atendimento

 § Melhorar as notas dadas aos 
atendentes

 § Aumentar as oportunidades de vendas 
cruzadas e de itens de maior valor

Resultados
 § Redução de 40% do tempo médio  

de atendimento

 § Aumento das notas dadas  
ao atendimento de 94% para 96%

 § Aumento do índice de satisfação 
do cliente de 91% para 99%

“
 

A automação robótica da Pega oferece ótimas opções para as telas dos 

monitores dos atendentes enquanto outras aplicações rodam em segundo 

plano. Com isso, eles podem se concentrar nas tarefas a serem realizadas  

e melhorar a experiência do cliente ao telefone. ”Diretor de atendimento ao cliente de empresa líder nacional em terceirização 
de processos de negócios

BPO MELHORA 
A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE 

DESAFIO E VISÃO:

Priorizar menos o 
processo e mais o Cliente
Neste importante fornecedor de soluções  
de processos de negócio, o atendimento  
ao cliente dependia de aplicações díspares 
e websites dos clientes, parceiros e sistemas 
internos, resultando em processos manuais  
e etapas redundantes durante o atendimento 
por telefone. Os atendentes muitas vezes 
precisavam se concentrar mais na navegação 
do sistema do que na experiência do cliente. 
Sistemas diversos também apresentavam 
riscos de erros, e eles não tinham uma visão 
consolidada dos dados do cliente para poder 
responder aos questionamentos e solicitações 
de serviços. “Para manter nossa posição 
de liderança e melhor atender aos nossos 
clientes, era necessário mudar”, disse  
o diretor de atendimento ao cliente da 
empresa.

COMO A PEGA AJUDOU:

Disponibilizou melhores 
dados, orientações 
inteleligentes para um 
melhor atendimento
Trabalhando com a Pega, a empresa 
desenvolveu as primeiras automações 
robóticas em três semanas e as implantou 
após um breve período de testes. O negócio 
implantou a solução para uma equipe  
de cada vez, trabalhando com atendentes  
não treinados para comparar a nova maneira 
de trabalhar com as antigas. 
A solução Pega Robotic Automation foi 
facilmente adaptada às várias aplicações 
e websites da empresa, tanto internas 
ou de propriedade dos clientes ou dos 

clientes e contabilidade. A empresa continua 
organizando grupos focais para aumentar 
a facilidade do uso e identificar novas 
oportunidades de automação. 

fornecedores. A solução incorporou um 
design flexível, que possibilitava à equipe de 
desenvolvimento do negócio experimentar  
a sequência correta de fluxos de trabalho  
de dados mais utilizados pelos atendentes.  
O resultado: uma visão mais ampla dos dados 
do cliente e a capacidade dos atendentes de 
acessar a informação correta na hora certa
As equipes de consultoria de soluções da 
Pega forneceram ajuda presencial durante 
a implantação inicial, como parte de seu 
modelo de capacitação. Com isso,  a equipe 
de desenvolvimento da empresa recebeu 
orientação e mentoria, assim como dicas 
para construir soluções futuras. 

RESULTADO:

Satisfação rápida das 
principais métricas; 
índices de satisfação
A empresa reduziu o tempo de treinamento 
de novo agentes em um dia e meio para 
novas contratações, com queda de 25% 
no tempo necessário para atingimento das 
principais métricas. A empresa já iniciou a 
expansão do uso do Pega Robotic Automation 
para outras centrais de atendimento de 
clientes. Até momento, já desenvolveu e 
implantou mais de 30 automações robóticas 
em milhares de desktops de atendimento 
– e planeja desenvolver outras doze nos 
próximos seis meses. A abordagem Agile 
da Pega também se tornou a metodologia 
padrão para projetos menores, para oferecer 
uma visão em 360 graus do cliente, com 
orientação inteligente para que os atendentes 
aumentem a eficácia das vendas cruzadas. 
Com o progresso contínuo, a empresa 
vislumbra expandir o uso da Pega para outros 
departamentos, como o de serviços para 

Essa empresa de terceirização de processos de 
negócio ajuda organizações de classe mundial a 
dinamizar suas operações por meio de marketing 
estratégico e inteligência empresarial (business 
intelligence). A empresa fornece serviços de 
atendimento ao cliente para validar milhões de 
cartões de recompensas processados em nome 
de seus clientes de alto nível. Suas centrais de 
atendimento ao cliente lidam com mais de três 
milhões de ligações por ano.

LÍDER NACIONAL EM TERCEI-
RIZAÇÃO DE PROCESSOS 
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Metas do Negócio
 § Criar um programa de garantia  

global unificado

 § Reduzir os custos de pedidos  
de garantia

 § Minimizar os pedidos fraudulentos; 
processar corretamente os pedidos 
legítimos

 § Reduzir os custos de TI com 
manutenção e suporte

Resultados
 § Velocidades de execução 400%  

mais rápidas

 § Economia de $53 milhões ao ano  
com operações e pedidos

 § Pedidos mais corretos

 § Nova visibilidade para questões  
de qualidade sistêmica

“
 

Quanto mais cedo, você descobrir um problema,  um dia a menos você terá 

de produção ruim. Cada dia possui uma enorme economia associada a ele. 

Utilizando nosso novo sistema, pudemos conectar um engenheiro com um 

representante autorizado, com um técnico, com um veículo que tinha a mesma 

preocupação, no minuto em que foi inserida no sistema de serviço. ”Gerente de estratégia global de uma importante montadora de automóveis  
dos EUA

§  Implantação em 12.000 distribuidores em todo o mundo  §  Processará mais de 18 milhões de pedidos por ano
§  Será usado com mais de 150 sistemas DMS em todo o mundo

PROGRAMA DE GARANTIA 
GERA ECONOMIA DE $ 53 MILHÕES 
POR ANO PARA OEM

DESAFIO E VISÃO: 

Operações simplificadas, 
redução dos custos 
com solução de garantia 
global
Esta OEM do setor automotivo desejava 
reduzir os custos gerais ao mesmo tempo 
em que melhorava a responsabilidade, a 
precisão e a agilidade em suas operações 
de garantia. A empresa estimava que de 8% 
a 10% de seus gastos anuais com garantia 
($17 milhões a $ 19 milhões) eram o 
resultado de pedidos de garantia incorretos 
ou fraudulentos, e que entre 10% e 12% dos 
pedidos eram processados incorretamente. 
A empresa percebeu que seu ambiente 
de garantia (formado por 11 sistemas 
diferentes em quatro regiões e 29 idiomas) 
nunca forneceria os resultados exatos e 
consistentes, mundialmente consolidados, 
de que precisava. 
A fabricante esperava substituir sua solução 
de garantia de 30 anos de idade por 
uma padronizada com base em um único 
conjunto de regras de negócio no mundo 
inteiro. O sistema reduziria os custos de 
processamento, minimizaria os pedidos 
fraudulentos, atenderia aos pedidos legítimos 
corretamente e aumentaria os valores 
recuperados dos fornecedores. 
Igualmente importante, o sistema identificaria 
questões de qualidade sistêmicas através 
do fornecimento de dados completos 
de reparo, que o sistema existente limitava 
a 250 caracteres.

RESULTADO:

Maior agilidade e insights 
por um menor custo geral
Com essa solução de garantia global, a 
empresa consegue se adaptar às mudanças 
das condições do negócio muito mais 
rapidamente. “A solução está propiciando 
flexibilidade no processamento de pedidos
de garantia com um maior grau de controle 
e possibilitando a implantação de revisões 
mais complexas”,  comentou o gerente 
de TI da montadora de automóveis.
A consolidação das regras levou a um 
aumento da velocidade de processamento 
em 400%. O maior controle da autoria de 
novas regras e processos gerou uma grande 
economia para a empresa nos gastos com 
garantia graças ao melhor controle dos custos 
e detecção precoce de pagamentos indevidos. 
Esses controles mais rígidos e a redução dos 
erros nos pedidos de garantia resultaram 
em uma economia anual estimada de $53 
milhões na área.
Conforme esperado, o melhor acesso a dados 
precisos e consistentes ajudou a fabricante 
a identificar e responder aos problemas 
sistêmicos de qualidade mais rapidamente.

COMO A PEGA AJUDOU:

Criou regras de negócio 
mundiais para melhorar 
o processo de garantia
A empresa escolheu a Pega para implantar 
a solução de garantia mundial, principalmente 
pela liderança reconhecida da Pega em 
iBPMS, sua escalabilidade e flexibilidade. 
O trabalho anterior da Pega 
no desenvolvimento de uma estrutura 
de garantia para o setor de seguros deu 
à OEM o empurrão que ela desejava.
Como base nessa nova plataforma 
de garantia, a Pega implantou um conjunto 
de regras globais para o processamento
de pedidos de garantia e criou camadas 
de regras locais para lidar com os requisitos 
de governança e processamento específicos 
de cada região. 
Para construir o conjunto básico de regras, 
a Pega migrou e consolidou as regras 
existentes no ambiente antigo da fabricante 
para a plataforma Pega e introduziu regras 
mais complexas que não eram viáveis no 
ambientes anterior. Esses aprimoramentos 
ajudaram a empresa a garantir que os 
pedidos de garantia fossem processados 
com maior precisão, consistência
e pontualidade. 
O OEM utilizará o sistema de garantia global 
para pagar os representantes autorizados 
pelo trabalho realizado em veículos 
em garantia, bem como para alertar 
os engenheiros sobre problemas potenciais 
na linha de produção.

Gigante icônico do setor automotivo global,  
com mais de 200.000 funcionários, 70 fábricas 
em todo o mundo e quase 12.000 revendedores. 

O principal negócio da empresa é projetar, 
fabricar, comercializar e prestar assistência 
técnica a uma linha completa de carros, 
caminhões, SUVs e veículos de luxo.
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Metas do Negócio
 § Criar um programa de garantia  

global unificado

 § Reduzir os custos de pedidos  
de garantia

 § Minimizar os pedidos fraudulentos; 
processar corretamente os pedidos 
legítimos

 § Reduzir os custos de TI com 
manutenção e suporte

Resultados
 § Velocidades de execução 400%  

mais rápidas

 § Economia de $53 milhões ao ano  
com operações e pedidos

 § Pedidos mais corretos

 § Nova visibilidade para questões  
de qualidade sistêmica

“
 

Quanto mais cedo, você descobrir um problema,  um dia a menos você terá 

de produção ruim. Cada dia possui uma enorme economia associada a ele. 

Utilizando nosso novo sistema, pudemos conectar um engenheiro com um 

representante autorizado, com um técnico, com um veículo que tinha a mesma 

preocupação, no minuto em que foi inserida no sistema de serviço. ”Gerente de estratégia global de uma importante montadora de automóveis  
dos EUA

§  Implantação em 12.000 distribuidores em todo o mundo  §  Processará mais de 18 milhões de pedidos por ano
§  Será usado com mais de 150 sistemas DMS em todo o mundo

PROGRAMA DE GARANTIA 
GERA ECONOMIA DE $ 53 MILHÕES 
POR ANO PARA OEM

DESAFIO E VISÃO: 

Operações simplificadas, 
redução dos custos 
com solução de garantia 
global
Esta OEM do setor automotivo desejava 
reduzir os custos gerais ao mesmo tempo 
em que melhorava a responsabilidade, a 
precisão e a agilidade em suas operações 
de garantia. A empresa estimava que de 8% 
a 10% de seus gastos anuais com garantia 
($17 milhões a $ 19 milhões) eram o 
resultado de pedidos de garantia incorretos 
ou fraudulentos, e que entre 10% e 12% dos 
pedidos eram processados incorretamente. 
A empresa percebeu que seu ambiente 
de garantia (formado por 11 sistemas 
diferentes em quatro regiões e 29 idiomas) 
nunca forneceria os resultados exatos e 
consistentes, mundialmente consolidados, 
de que precisava. 
A fabricante esperava substituir sua solução 
de garantia de 30 anos de idade por 
uma padronizada com base em um único 
conjunto de regras de negócio no mundo 
inteiro. O sistema reduziria os custos de 
processamento, minimizaria os pedidos 
fraudulentos, atenderia aos pedidos legítimos 
corretamente e aumentaria os valores 
recuperados dos fornecedores. 
Igualmente importante, o sistema identificaria 
questões de qualidade sistêmicas através 
do fornecimento de dados completos 
de reparo, que o sistema existente limitava 
a 250 caracteres.

RESULTADO:

Maior agilidade e insights 
por um menor custo geral
Com essa solução de garantia global, a 
empresa consegue se adaptar às mudanças 
das condições do negócio muito mais 
rapidamente. “A solução está propiciando 
flexibilidade no processamento de pedidos
de garantia com um maior grau de controle 
e possibilitando a implantação de revisões 
mais complexas”,  comentou o gerente 
de TI da montadora de automóveis.
A consolidação das regras levou a um 
aumento da velocidade de processamento 
em 400%. O maior controle da autoria de 
novas regras e processos gerou uma grande 
economia para a empresa nos gastos com 
garantia graças ao melhor controle dos custos 
e detecção precoce de pagamentos indevidos. 
Esses controles mais rígidos e a redução dos 
erros nos pedidos de garantia resultaram 
em uma economia anual estimada de $53 
milhões na área.
Conforme esperado, o melhor acesso a dados 
precisos e consistentes ajudou a fabricante 
a identificar e responder aos problemas 
sistêmicos de qualidade mais rapidamente.

COMO A PEGA AJUDOU:

Criou regras de negócio 
mundiais para melhorar 
o processo de garantia
A empresa escolheu a Pega para implantar 
a solução de garantia mundial, principalmente 
pela liderança reconhecida da Pega em 
iBPMS, sua escalabilidade e flexibilidade. 
O trabalho anterior da Pega 
no desenvolvimento de uma estrutura 
de garantia para o setor de seguros deu 
à OEM o empurrão que ela desejava.
Como base nessa nova plataforma 
de garantia, a Pega implantou um conjunto 
de regras globais para o processamento
de pedidos de garantia e criou camadas 
de regras locais para lidar com os requisitos 
de governança e processamento específicos 
de cada região. 
Para construir o conjunto básico de regras, 
a Pega migrou e consolidou as regras 
existentes no ambiente antigo da fabricante 
para a plataforma Pega e introduziu regras 
mais complexas que não eram viáveis no 
ambientes anterior. Esses aprimoramentos 
ajudaram a empresa a garantir que os 
pedidos de garantia fossem processados 
com maior precisão, consistência
e pontualidade. 
O OEM utilizará o sistema de garantia global 
para pagar os representantes autorizados 
pelo trabalho realizado em veículos 
em garantia, bem como para alertar 
os engenheiros sobre problemas potenciais 
na linha de produção.

Gigante icônico do setor automotivo global,  
com mais de 200.000 funcionários, 70 fábricas 
em todo o mundo e quase 12.000 revendedores. 

O principal negócio da empresa é projetar, 
fabricar, comercializar e prestar assistência 
técnica a uma linha completa de carros, 
caminhões, SUVs e veículos de luxo.
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Metas de negócio
 § Desenvolver uma plataforma de última 

geração para clientes para utilização 
de tecnologia 4G LTE em carros 
conectados

 § Fornecer aos assinantes um sistema 
avançado de segurança e conectividade 
para carros

 § Oferecer uma interface ao assinante 
para serviços e aplicativos de Internet

Resultados
 § Retenção de assinantes 1,5% maior  

nas primeiras seis semanas

 § Aumento da receita projetado  
em $33 milhões por ano

 § Atualizações imediatas 
(não trimestrais ou semestrais)

“
 

Conseguimos customizar a resposta por canal e realmente oferecer flexibilidade 

aos nossos consultores.  ”Gerente do grupo de gestão de decisões empresariais de uma importante 
montadora de veículos dos EUA

§  5.000 consultores de clientes em todo o mundo, cf. dados do 4º trimestre de 2016  §  Mais de sete milhões 
de assinantes  §  Mais de 100.000 ligações de emergência encaminhadas por mês, na América do Norte

CRIAÇÃO DE NÚCLEO 
DE DECISÕES DO CLIENTE

DESAFIO E VISÃO: 

Integrar a experiência de 
nossos assinantes globais
O serviço conectado oferecido por uma 
importante montadora de veículos dos EUA 
precisava de uma plataforma sofisticada, 
de última geração, para atender à sua base 
de assinantes, que viabilizasse uma 
implantação global fácil e eficaz. 
A tecnologia legada era cara para manter
e difícil de usar pelos consultores. 
A OEM do setor automobilístico determinou 
que a demora nas respostas dos consultores 
era o fator que mais desencorajava a 
renovação das assinaturas. 
Com o surgimento de novos veículos que 
forneciam conectividade 4G LTE, nasceu o 
desafio de acomodar a profusão de funções, 
produtos e serviços que acompanhavam 
essa nova tecnologia. As combinações dos 
produtos e serviços da empresa se tornaram 
exponencialmente maiores do que antes.
A empresa aproveitou essa oportunidade 
para sair do gargalo formado por um modelo 
de tomada de decisão baseado em um único 
canal na central de atendimento para um 
motor independente de tomada de decisões 
que reunisse essas funcionalidades em 
todos os canais utilizados pelos assinantes 
para interagir com a empresa – central de 
atendimento, autoatendimento pela Internet, 
aplicativo de celular e a unidade instalada no 
carro.

COMO A PEGA AJUDOU:

Usou uma funcionalidade 
pronta para oferecer 
um ponto de partida 
estratégico

útil, a Pega trabalhou com a montadora 
para definir os critérios que guiariam os 
processos de decisão relacionados. Regras 
de encaminhamento de chamadas, que antes 
existiam em três sistemas distintos, foram 
também unificadas em um único núcleo  
de decisão.
Utilizando o Customer Decision Hub 
e a plataforma da Pega, as equipes de 
desenvolvimento da montadora realizam 
alterações imediatas, sem necessidade 
de atrelar as mudanças a um grande 
lançamento realizado a cada quatro ou seis 
meses. Os assinantes recebem as melhorias 
gradualmente, conforme surge a necessidade. 
E as equipes de serviço exploram a força de 
processamento da frota de automóveis com 
4G LTE da fabricante.
Recentemente, as equipes internas da 
empresa revisaram as principais métricas 
de gestão do valor do cliente. O resultado? 
Um ganho estimado de $33 milhões por ano 
decorrentes de maiores taxas de conversão, 
margens de lucro, aumento do ciclo de vida 
do cliente em novas conversões e menores 
diluições das margens.

Essa importante montadora de veículos 
escolheu a solução da Pega após a aprovação 
dos requisitos, modelos de ROI e avaliações 
da tecnologia. A equipe percebeu a vantagem 
estratégica da funcionalidade pronta para 
usar da Pega. Eles não queriam muita 
customização no início; assim, o sistema teria 
fácil manutenção. A solução Pega escolhida 
pela empresa utiliza a descoberta de insights 
visuais, o Visual Business Director, integrando 
as melhores ações seguintes, análises 
preditivas e adaptativas e julgamento da 
decisão. 
Desde o início, os membros da equipe do 
projeto trabalharam para identificar a pessoa 
responsável do negócio (business owner)  
e mantiveram esse foco por todo o projeto. 
Um dashboard central com informações 
sobre o andamento da entrega rastreou 
a atividade em todas as fases, e a equipe 
de desenvolvimento e responsáveis pelos 
produtos (product owners) tinham reuniões 
diárias para continuarem no caminho.
Agora, quando um assinante entra em 
contato com o atendimento em qualquer 
canal, o Pega Decision Hub utiliza regras, 
inteligência preditiva e aprendizagem 
automática para direcionar melhor ação 
seguinte, independente do canal, para 
garantir consistência e vendas relevantes, 
vendas cruzadas e retenção.

RESULTADO:

Maior agilidade e insights 
por um menor custo geral
O fabricante transformou o Customer 
Decision Hub no cérebro da experiência do 
cliente com o serviço. Desde a adesão inicial 
até a determinação do pacote oferecido no 
veículo e à desativação no final da sua vida 

Uma das três maiores montadoras de automóveis 
de Detroit, com mais de 200.000 funcionários 
e presença em 157 países. Esta subsidiária 
automotiva fornece a sete milhões de clientes 
segurança, comunicação, navegação e diagnóstico 
remoto em seus veículos por meio de assinatura 
em todo o mundo.

IMPORTANTE MONTADORA 
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Metas de negócio
 § Desenvolver uma plataforma de última 

geração para clientes para utilização 
de tecnologia 4G LTE em carros 
conectados

 § Fornecer aos assinantes um sistema 
avançado de segurança e conectividade 
para carros

 § Oferecer uma interface ao assinante 
para serviços e aplicativos de Internet

Resultados
 § Retenção de assinantes 1,5% maior  

nas primeiras seis semanas

 § Aumento da receita projetado  
em $33 milhões por ano

 § Atualizações imediatas 
(não trimestrais ou semestrais)

“
 

Conseguimos customizar a resposta por canal e realmente oferecer flexibilidade 

aos nossos consultores.  ”Gerente do grupo de gestão de decisões empresariais de uma importante 
montadora de veículos dos EUA

§  5.000 consultores de clientes em todo o mundo, cf. dados do 4º trimestre de 2016  §  Mais de sete milhões 
de assinantes  §  Mais de 100.000 ligações de emergência encaminhadas por mês, na América do Norte
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SOBRE A PEGASYSTEMS

A Pegasystems (NASDAQ: PEGA) desenvolve aplicações estratégicas para vendas, marketing, atendimento 
e operações. As aplicações da Pega integram operações de negócio críticas, conectam as empresas aos 
seus clientes em tempo real em vários canais e se adaptam para lidar rapidamente com mudanças dos 
requisitos. Entre nossos clientes, classifi cados na lista Global 500, estão as maiores e mais sofi sticadas 
empresas do mundo. As aplicações da Pega, disponíveis na empresa ou na nuvem, são desenvolvidas na 
plataforma unifi cada Pega 7, que usa ferramentas visuais para facilmente expandir e modifi car as aplicações 
para acomodar as necessidades estratégicas de nossos clientes. Nossos clientes confi rmam que a Pega lhes 
oferece geração mais rápida de valor, implementações extremamente rápidas, reuso efi ciente e escala global. 

Para mais informações, acesse WWW.PEGA.COM
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