
Copyright © 2020, Oracle e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.  |  Confidencial - Oracle Internal

Superboletos melhora o atendimento aos clientes 
com chatbot baseado em inteligência artificial

Com ajuda do Oracle Digital 
Assistant, empresa mexicana de 
vendas de ingressos eletrônicos 
melhora experiência do cliente 
e aumenta vendas com chatbot 
integrado a plataformas de 
mensagens instantâneas.

Com mais de 14 milhões de ingressos vendidos 
anualmente, a Superboletos é uma empresa mexicana 
especializada na venda de ingressos eletrônicos por meio 
de seus portais na web, aplicativos móveis e plataformas de 
mensagens instantâneas. Fundada em 2003 pelo Avalanz 
Group, a empresa abrange ingressos para eventos públicos 
e privados, como shows, espetáculos teatrais, eventos 
esportivos, culturais e até familiares.

De acordo com a empresa de consultoria PWC, a previsão 
para o ano de 2019 era de que a indústria da música ao 
vivo gerasse aproximadamente U$$ 460 milhões no 
México. Ao mesmo tempo em que o crescimento contínuo 
do setor projeta um cenário bastante positivo e cheio de 
oportunidades, a forma exponencial desse crescimento 
também envolve desafios, fazendo com que as empresas 
tenham que encontrar melhores formas de atender às 
expectativas e necessidades dos seus clientes.

Com 40% de participação no mercado mexicano, a 
Superboletos, segunda maior empresa de ingressos do país, 
descobriu que uma das mais efetivas maneiras de melhorar 
seu atendimento ao cliente era através da solução Oracle 
Digital Assistant, uma plataforma tecnológica baseada em 
Inteligência Artificial e Aprendizagem Autônoma, que ajuda 
a criar interações inovadoras com os clientes por meio de 
chatbots inteligentes.

Embora a empresa seja especializada na venda de ingressos 
online para shows, conferências, eventos esportivos, para 
família, feiras, exposições e teatros, ela oferece ingressos de 
forma tradicional desde 2003, e agora está migrando para 

+

outros métodos alternativos como os chatbots via Facebook 
Messenger. Segundo dados da empresa, há alguns anos, 
apenas 30% das pessoas compravam ingressos por meio de 
canais digitais, e agora esse percentual aumentou para 50%.

O uso dos chatbots aumentou em 60% as vendas de ingressos  
por meio de canais digitais. Foto: cortesia Superboletos

Você pode estar no 
Facebook Messenger 
e perguntar ao nosso 
bot algo como ‘O que 
está acontecendo em 

Monterrey neste final de semana?’ ou 
‘Mostre-me ingressos para eventos de 
hoje à noite por menos de $200’, e ele  
mostrará listas relevantes e completas 
de eventos e seus links, com base em 
seus hábitos e gostos conhecidos” 

Sergio Adrián Chávez Ortega,  
CIO da Superboletos.



Superboletos oferece aos clientes diversos meios para a compra 
de ingressos, desde métodos tradicionais, como pontos de venda 
físicos, a canais digitais, como os chatbots em plataformas de 
mensagens instantâneas.
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Nos diferenciamos da concorrência 
porque além de vender ingressos, 
também nos preocupamos em oferecer 
aos clientes o melhor atendimento 
e uma ampla gama de opções 
de pagamento, até mesmo para 
ingressos esportivos, com pagamentos 
parcelados conforme necessário, 
com um baixo valor mensal. Outro 
diferencial é o nosso gerador de 
ingressos digitais, que permite que 
pequenos locais de eventos aproveitem 
o consumo desses ingressos, o que não 
podiam fazer anteriormente”

Sergio Adrián Chávez Ortega,  
CIO da Superboletos.

O uso de um assistente digital inteligente provou ser um 
importante diferencial para a transformação digital da 
Superboletos. De fato, o sucesso desta solução é tanto que 
80% das empresas em todo o mundo planejam utilizá-la 
até 2020, de acordo com o relatório da Oracle “Can Virtual 
Experiences Replace Reality?”

E a Superboletos já está buscando mais inovação, indo além 
dos chatbots. “Estamos explorando soluções biométricas que 
ajudarão a resolver os problemas que surgem no controle de 
acesso, especialmente de grandes eventos”, disse Chávez.

Além disso, a empresa conta localmente com uma equipe 
própria de engenheiros e desenvolvedores. Enquanto a 
concorrência precisa de uma série de aprovações das sedes 
internacionais para a exploração de novas alternativas 
tecnológicas, a Superboletos tem a capacidade de fazê-lo 
imediatamente, o que garante maior agilidade e permite que 
continuem apostando no talento dos mexicanos.
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