
CASO DE ESTUDO

THE DIRECT TRAVEL TEAM

Direct Travel Team aumentou suas vendas por 
cada agente, melhorou a eficiência de suas 
operações e reduziu custos com discador preditivo 
de Enghouse Interactive

INDUSTRIA

Telemarketing e Vendas

OBJETIVOS

Maximizar a produtividade e a 
eficiência

SOLUÇÃO

Discador Preditivo

BENEFICIOS

• Aumento da penetração das 
listas de 50-80%

• Aumento do tempo de 
conversação do agente em 
200%

• Redução de custos e 
melhoria da produtividade e 
eficiência 

• Melhores tomas de decisão, 
com base em relatórios 
flexíveis

• A motivação dos agentes 
melhorou devido ao aumento 
de produtividade e das 
comissões

PERFIL DEL CLIENTE

Com base em Southend e fundada em 2011 com apenas seis funcionários, 
Direct Travel Tema, a companhia de telemarketing e vendas, tem hoje mais de 
100 funcionários que trabalham em uma variedade de campanhas: de 
promoções para férias e propriedades até campanhas políticas.

AS NECESIDADES

Desde a sua criação, a empresa operava 100% com discagem manual, 
tornando difícil maximizar sua produtividade e eficiência. Naquela época, era 
comum que os agentes apenas estivessem 15 minutos por hora de seu tempo 
conversando com os clientes. Por esta razão, eles decidiram implementar o 
discador preditivo da Enghouse Interactive. Uma vez instalado, a equipe da 
Direct Travel Team mostrou resultados imediatos. A penetração das listas 
aumentou de 50% para 80% e a conversa por hora em 200%.

“Implementar a solução de discagem preditiva da 
Enghouse Interactive nos ajudou a reduzir custos, 

melhorar a produtividade e eficiência dentro do 
contact center” 
Jazz Singh, Gerente

Direct Travel Team



VALOR ADICIONADO: VARIEDADE DE APLICAÇÕES

Como resultado da nova ferramenta, Direct Travel Team aumentou significativamente o tempo de conversa em muitos 
de seus projetos, em alguns casos de 15 minutos para 45 minutos por hora. Isto é atribuível ao desempenho do 
discador, particularmente em características como atendedor automático, ou detecção de sinais de ocupado. A taxa 
de sucesso das campanhas tem melhorado dramaticamente, principalmente porque a eficiência de marcação 
automática com as soluções da Enghouse Interactive permite que a Direct Travel Team entre em contato com muitas 
mais pessoas no mesmo período de tempo.

ROTEIRO DE MEJORES PRÁCTICAS

A Direct Travel Team vê o potencial em usar o discador preditivo da Enghouse Interactive como um roteiro para as 
melhores práticas para hoje e no futuro. Com a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados (GDPR) que 
certamente vai trazer alterações para as vendas do setor por telefone, o roteiro é muito útil. O discador preditivo da 
Enghouse Interactive pode apoiar a empresa para atingir essas metas, permitindo restringir o número de chamadas 
que os agentes executam em uma semana, ou dispor de um registro que indica quando e quantas vezes falam com 
as pessoas.

"Para uma empresa como a nossa que foca seu negócio em chamadas outbound, é absolutamente crítico 
implementar soluções que suportam a operação. O discador preditivo da Enghouse Interactive faz exatamente isso e 
também ampliou os benefícios que oferecem para nós com a qualidade do suporte que dão" acrescenta Singh.

O serviço e o suporte oferecido pela Enghouse Interactive também tem sido excelente e qualquer inconveniente foi 
rapidamente corrigido. "A equipe da Enghouse teve um excelente entendimento da solução, suas características e o 
que você pode conseguir.", diz Singh. "Mas eles não reagiram só rápido, eles também compartilham conselhos 
inovadores e consultoria sobre como otimizar o uso da tecnologia que adquirimos"

A Direct Travel Team também recebeu comentários positivos de seus agentes sobre a nova tecnologia. Melhoria na 
eficácia e eficiência que oferece a ferramenta permitiu que, em alguns casos triplicar suas comissões. Os agentes 
também apreciam que o discador preditivo seja intuitivo e fácil de operar. A empresa identificou que geralmente 
demora 48 horas para agentes que nunca tiveram contato com a ferramenta para se familiarizarem com ela. Também 
permitiu organizar seu fluxo de trabalho de forma mais eficaz: antes de sua implementação, a informação em tempo 
de retorno de chamada devia de ser digitada no banco de dados manualmente. O uso da nova solução de chamadas 
outbound melhorou significativamente esta situação uma vez que estes tempos são exibidos imediatamente no 
momento mais eficaz para fazer a ligação, tanto para o agente como para o cliente.

“A capacidade de se conectar e interagir com os dados gerados pela 
solução de forma mais eficaz realmente nos ajuda a melhorar o volume 

de chamadas e alcançar melhores resultados nas campanhas que 
realizamos”



SOBRE A ENGHOUSE INTERACTIVE

Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.com) oferece a tecnologia e a experiência para maximizar o valor de cada 
interação com o cliente. A companhia desenvolve um amplo portfólio de soluções de gestão de interações com clientes. As 
principais tecnologias incluem contact center, console de atendimento, discador automático preditivo para chamadas ativas, 
gestão de conhecimento, IVR e soluções de gravação de chamadas compatíveis com qualquer ambiente de telefonia através 
dos modelos de negócio por aquisição, locação como serviços ou em nuvem. Enghouse Interactive possui milhares de clientes 
em todo o mundo, suportados por uma rede de parceiros estratégicos e mais de 800 profissionais dedicadas às operações 
internacionais da companhia.

Enghouse Interactive é uma unidade de negócio da Enghouse Systems Limited, uma companhia de software e serviços cotada 
na bolsa de valores de Toronto (TSX) sob o símbolo “ENGH”. Fundada em 1984, Enghouse Systems é uma companhia 
consistentemente rentável, que tem crescido tanto de maneira orgânica como através das aquisições de especialistas incluindo 
AndTek, Arc, CosmoCom, Datapulse, IAT, IT Sonix, Presence Technology, Survox, Reitek, Safeharbor, Survox, Syntellect, Telrex, 
Trio, Voxtron and Zeacom. Maiores informações em www.enghouseinteractive.com.

Síganos: 

www.enghouseinteractive.es/pt
Presence Suite é uma solução da 
Enghouse Interactive


