
Soluções para Outsourcing:
Otimizando os processos BPO
Para as companhias de Outsourcing, é necessário resolver os problemas que possam surgir. Não 
oferecer omnicanalidad, baixa produtividade e a não-identificação do RPC (contato decisor) 
afetam o desempenho do BPO e, consequentemente, a experiência de seus clientes. Para atenuar 
esses problemas, é necessário implementar soluções baseadas em tecnologia que permita 
maximizar a eficiência dos processos de negócio do outsourcer e as necessidades dos clientes.

Omnicanalidade Low productivity Identificação do RPC 
(Identificação do tomador de decisões)

A multicanalidade já não é 
suficiente. A necessidade real dos 
contact centers atuais encontra-se 
na oferta de omnicanalidade. 
Identificar o cliente de forma unica, 
independentemente do canal de 
contato utilizado ou serviço 
solicitado, enquanto se mantem o 
contexto de seu pedido.

Com a implementação do 
identificador único, que permite 
reconhecer o contato como  único 
mesmo que ele navegue por 
diferentes canais de comunicação e 
solicite vários serviços (vendas, 
serviço de apoio, cobranças, etc.)

Através de supervisão em tempo 
real e com histórico de operação. A 
fim de gerenciar e controlar que 
clientes vão ser contatados e 
maximizar a eficiência do processo 
de discagem.

Definir parâmetros no discador 
preditivo com estratégias de negócios 
para melhorar a identificação do 
contato tomador de decisões. Além 
disso, combinar essas estratégias 
com o agente virtual e vários modos 
de discagem (preditiva, progressiva, 
visualização previa), garantindo que 
cheguem para o agente, clientes 
prontos a comprar, resolver suas 
dívidas, etc. 

Ter uma baixa produtividade em uma 
empresa de outsourcing afeta 
diretamente a rentabilidade e os 
objetivos de negócio. Que em última 
análise, se traduz em insatisfação do 
cliente.

Não identificar o RPC (contato 
tomador de decisões) é uma das 
principais causas de ineficiência das 
empresas de outsourcing. Os 
tomadores de decisão são aqueles 
que permitem que você capitalize 
cada interação com os clientes.

COMO SATISFAZER AS NECESIDADES / COMO CONTROLAR O PROBLEMA
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• Cross e up-selling (vendas)

• Identificação de clientes para 
oferecer serviços especializados

• Ótima experiência do cliente 

• Melhoria dos níveis de serviço 
de 3% a 5%

• Definição de clientes prioritarios a 
contatar

• Segmentação e filtragem de acordo 
com suas necessidades

• Melhoria das taxas de contato

• Aumento da produtividade entre 
25% e 35%

• Aumento da eficiência nas 
campanhas de dial-up (vendas, 
recuperação de dívidas, etc.)

• Aumento do contato efetivo entre 
30% e 40%

25% / 35% 30% / 40%3% / 5%

BENEFÍCIOS E RESULTADOS OBTIDOS


