
Maximize a gestão da cobrança
Collections Virtual Agent

 Reduz os custos operacionais no Contact Center

  Aumenta a eficiência do processo de cobrança

  Incrementa a produtividade otimizando os tempos de 
gestão dos agentes

  Adapta o processo de cobrança ao tipo de serviço, em 
função da qualidade e tipo de dívida

  Processos multicanal baseados em regras de negócio, 
perfis de clientes, requerimentos do segmento e 
padres de segurança

  Simplifica a cobrança automática através dos canais 
de contato de preferência do inadimplente, sem 
esforço, para aproveitar o momento mais favorável

  Oferece um conjunto de relatórios detalhados para 
facilitar o acompanhamento dos resultados e da 
tomada de decisões para otimizar as estratégias dos 
serviços prestados

  Visão 360º Omnichannel do resultado da cobrança 
para otimizar os processos de negócio

  Solução ideal para dívidas moderadas baseadas em 
casos reais de clientes de Enghouse Interactive

Benefícios da Solução Collections Virtual Agent

Os serviços de cobrança de inadimplentes são uma parte essencial da gestão e recuperação de crédito de qualquer 
companhia. Foram convertidos em um fator crítico que afeta a liquidez e estabilidade financeira das empresas.

Na gestão de cobrança os agentes do Contact Center se convertem em uma peça essencial da operação e, ante ao 
elevado volume de inadimplência existente e a incerteza para recuperação da dívida, sua produtividade e eficácia 
passa a ser imprescindível para assegurar a cobrança e mitigar os riscos para a rentabilidade da companhia.

A inovadora solução Collections Virtual Agent da Enghouse Interactive automatiza o processo e a  gestão que se 
realiza entre a companhia e o inadimplente, simula a experiência dada por um agente, segue as mesmas regras de 
negócio e utiliza os mesmos canais de contato tanto de entrada, quanto de saída (voz, SMS, email, web chat e 
aplicações mobile) permitindo otimizar os processos de gestão e fazer com que a recuperação da dívida seja mais 
rentável, eficiente e produtiva.
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Redução de 10%-15% das chamadas atendidas 
pelos agentes que são automatizadas com o 
Collections Virtual Agent*

*Baseado em casos reais de clientes Enghouse com dívidas moderadas / carteira de médio prazo

- ATÉ 1000 CHAMADAS 
AUTOMÁTICAS POR HORA

- REDUÇÃO DE 20%-30% 
DOS CUSTOS OPERACIONAIS

- AUMENTO DE CONTATOS 
ÚTEIS NA ORDEM DE 25%

- POSSIBILIDADE DE 
PAGAMENTO MEDIANTE CÓDIGO 
DIGITÁVEL, BOLETO BANCÁRIO 

OU CARTÃO DE CRÉDITO



 Otimizar os processos de negócio e melhorar os 
resultados de cobrança

 Facilitar o pagamento, eliminar a complexidade e 
reduzir os custos operacionais

 Automatizar a cobrança telefónica para incrementar os 
contatos efetivos, reduzir tempos de gestão, eliminar 
ineficiências operacionais e as taxas de erro.

Caso real de gestão automatizada 
de dívida modelada

Etapas do processo de negociação

Contate-nos e descubra como a Enghouse Interactive pode transformar o Contact
Center em uma função essencial dentro de sua organização
Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) oferece a tecnologia e a experiência para maximizar o valor de cada interação com o 
cliente. A companhia desenvolve um amplo portfolio de soluções de gestão de interações com clientes. As principais tecnologias incluem 
contact centers, discador automático preditivo, portal de voz / IVR, soluções de gravação de chamadas compatíveis com qualquer ambiente 
de telefonia, nos modelos de compra, SaS ou em nuvem. Enghouse Interactive possui milhares de clientes em todo o mundo, suportados por 
uma rede global de parceiros estratégicos e mais de 800 pessoas dedicadas às operações internacionais da companhia.

Maiores informações em www.enghouseinteractive.es

Recuperar mais dívidas de forma rápida e efetiva

Collections Virtual Agent está desenhado para:

Visão 360º graus baseada em estratégias de negócio

Nos ambientes atuais, onde a pressão por manter os custos sob controle é cada vez maior e a exigência por 
incrementar os resultados financeiros é constante, poder dispor de una solução tecnológica que permita um ótimo 
equilíbrio entre custos operacionais e ingressos gerados é fundamental. É aí onde a automatização dos processos 
e serviços traz um papel decisivo na hora de incrementar os resultados otimizando os recursos requeridos.

Na gestão de cobrança este equilíbrio de rentabilidade torna-se vital para a solvência da companhia. A quantidade 
de dívidas geradas e a casuística desta morosidade não deixa de aumentar, que exige a transformação destes 
serviços com novas capacidades que facilitem a recuperação e a cobrança. Isso deve ocorre através de uma 
excelente adaptação à tipologia e volume de dívidas e aos diferentes perfis dos inadimplentes, oferecendo 
mecanismos personalizados e simples que contribuam a melhorar os resultados mediante um trabalho mais 
eficiente para favorecer o pagamento e antecipar a resolução da dívida.

As empresas, em seus Contact Center, costumam utilizar distintas soluções para abordar cada um dos processos 
de cobrança e isso nem sempre permite aplicar as estratégias mais efetivas, por falta de visibilidade e controle das 
ações realizadas.

A integração da solução Collections Virtual Agent com o sistema de Contact Center existente, ou em modo 
autônomo, permite gerenciar todos os processos de cobrança desde una única plataforma, criar campanhas com 
estratégias específicas para cada tipo de inadimplente e realimentar campanhas baseadas nos resultados obtidos 
para incrementar a efetividade.
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