
Nome do Cliente:
Smart Center

Industria: BPO

Localização: México

Desafios: 
• Melhorar os níveis de serviço 
• Reduzir os níveis de 

abandono de clientes
• Automatizar o processo de 

discagem com clientes 
(vendas, cobranças e serviço 
de atendimento)

• Integrar canais digitais para 
oferecer atendimento 
omnicanal

Número de agentes: 600

Solução: 
• Presence Outbound Dialer
• Presence Voice Inbound
• Presence Intelligent Routing
• Presence Customer Survey
• Presence Scripting
• Presence Mail Interactions
• Presence Web Interactions

Automação e flexibilidade para melhorar 
a experiência do cliente
Smart Center é uma companhia independente, firme com pessoal 
especializado em consultoria, tecnologia, design, implementação e operação 
de serviços, com mais de uma década de experiência no gerenciamento de 
relacionamentos com os clientes (CC, BPO, ITO, KPO). A empresa oferece 
soluções para contact center, processos de negócio, engenharia de software 
e quiosques e ATM.

A Smart Center procurava oferecer a seus clientes maior flexibilidade em 
todos os serviços: desde suas operações, suporte e também a nível 
financeiro. Era uma empresa nova e com potencial, mas com poucos 
agentes operando inicialmente e cujo principal objetivo era automatizar os 
serviços para conseguir clientes maiores. Necessitando assim tecnologia 
adequada para atender as necessidades mais complexas de este segmento 
de companhias.

A principal restrição para conseguir os objetivos da Smart Center foi o pouco 
fluxo de capital. Além disso, os recursos humanos especializados eram 
escassos.  

Smart Center otimiza a viagem 
de seus clientes e melhorar 
seus níveis de serviço com 
automação e omnicanalidade

Enghouse Interactive

>93% <5%

Resultados:
Melhoria dos níveis 
conseguidos:

Redução na taxa 
de abandono:

CASO DE ESTUDO: SMART CENTER



Transformando o Contact Center e 
oferecendo atendimento omnicanal para 
os clientes de qualquer setor económico
A Smart Center oferece serviços de outsourcing para as empresas de 
seguros, banca, governo, publicidade, serviços publicos, telecomunicações 
e ONGs. Graças a transformação de seu contact center conseguiram 
aproveitar ao máximo as interações que gerenciam diariamente. Extraindo 
informações chave de negócio para melhorar a experiência do cliente, 
satisfazendo suas necessidades e apoiar a realização dos objetivos da 
empresa.

Seguros e Banca 
(Sura & Bancomer)

Governo 
(Seccion Amarilla)

ONGs
(UNICEF)

Serviços Publicos e
Telecomunicações 
(Gas Natural Fenosa & Telcel)

• Aumento das vendas de 
cartões de crédito e seguros 
com discagem preditiva de 
200%.

• Otimização dos índices de 
cobrança, com a 
recuperação de 98% das 
dividas de clientes.

• Melhoria da validação dos 
dígitos DTMF graças ao 
roteamento inteligente.

• Aumentar a lealdade do 
cliente usando questionários 
de satisfação tipo NPS (Net 
Promoter Score).

• Recuperação de dividas 
superior a 95%.

• Melhoria dos indicadores de 
atendimento ao cidadão nos 
canais de inbound.

• Consulta de informação do 
cidadão mais ágil com 
roteamento inteligente.

• Aumento da eficiência do 
atendimento através da 
integração omnicanal de 
canais de chat, e-mail e página 
da web.

• Duplicadas as vendas 
graças a implementação de 
estratégias preditivas e 
roteamento inteligente. 

• Melhoria dos processos de 
venda, atendimento, 
retenção e recuperação de 
dívida graças uma viagem do 
cliente omnicanal e aos canais 
de voz, email e chat. 

• Aumento na recolha de 
doação em 200%.

• Melhoria dos contatos com 
os doadores do programa.

CASO DE ESTUDO: SMART CENTER

Enghouse Interactive

KPIs e objetivos alcançados em cada uma das verticais:

“Desde 1999 que sabemos 
que a Presence Suite 
como uma plataforma 
pioneira na indústria e que 
permanece na vanguarda 
em todos os módulos 
necessarios em um 
contact center de nível 
mundial.”  

Sergio Camacho,
CTO de Smart Center 



Modernizar o contact center permitiu a Smart Center, cumprir com o desafio 
da automatização de processos e garantir a conformidade com seus 
objetivos de negócios. Integrando a Presence Suite com ferramentas de 
backoffice, controle de qualidade e certificações de preservação de dados 
às autoridades legais. Ao mesmo tempo eles são atualizados com CRM´s e 
armazéns de dados de seus clientes. 

Além de ferramentas para cargas em bancos de dados diretamente dos 
sistemas de seus clientes e outras ferramentas que avaliam a qualificação de 
cada contato. Que permitem efetuar acompanhamento de cada validação, e 
das vendas dos departamentos de atendimento ao cliente.

Nós somos o fornecedor de tecnologia de contact center mais confiável do mundo. Nossa marca global é construída 
sobre nosso histórico de honrar nossos compromissos consistentemente com nossos clientes, nossos colaboradores e 
nossos acionistas.
Enghouse Interactive, uma subsidiária da Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), é líder mundial no fornecimento 
de software de contact center e de serviços que proporcionam a atenção ao cliente a partir da melhora e transformação 
do contact center de um centro de custos em um poderoso motor de crescimento. Nossas práticas e soluções permitem 
que as empresas aproveitem as interações diárias com o cliente para extrair conhecimentos chave usados para 
aprofundar a lealdade do cliente e descobrir novas oportunidades de agregar valor de forma lucrativa.
Apoiando mais de 10.000 clientes, em mais de 120 países, a Enghouse Interactive funciona de acordo com quaisquer 
regulações locais e suporta qualquer tecnologia de telefonia, seja implantado localmente ou na nuvem, garantindo que 
nossos clientes possam ser alcançados por seus clientes - a qualquer hora, em qualquer lugar e através de qualquer 
canal.

Agregando valor para a viagem do cliente 

Sobre a Enghouse Interactive

CASO DE ESTUDO: SMART CENTER

“Hoje atendemos 100% 
dos requerimentos de 
negocio de nossos 
clientes em uma maneira 
amigável e leve 
tecnicamente graças a 
Presence Suite e a sua 
organização impecável do 
armazenamento de 
dados, permitindo operar 
de uma forma muito 
precisa para conseguir o 
resultado esperado por 
nossos clientes.” 

Sergio Camacho,
CTO de Smart Center 

Para maiores informações, visite
www.enghouseinteractive.es/pt

Presence Suite é uma solução da 
Enghouse Interactive


