
Discagem Outbound
para a eficiência e conformidade da cobrança de dividas

Construir uma estratégia

A otimização de recursos e capacidades de marcação inteligentes são o centro de todas as operações de 
cobranças de dividas sendo que o sucesso operacional é medido pelo número de devedores alcançado e a 
quantia de crédito recuperado. É claro que os indivíduos e companhias em dívida normalmente não gostam de 
ser contatados e muitos tentam algar o máximo possível para evitar pagar. Portanto, o maior desafio que as 
autoridades enfrentam frequentemente é simplesmente encontrar a melhor maneira de contornar essa 
situação
As cartas geralmente não funcionam porque a maioria dos devedores adquiriu o hábito de não abrir elas. 
Chamadas e mensagens de texto têm a melhor chance de sucesso – mas mesmo aqui, existem barreiras para 
superar. Uma abordagem manual provavelmente falhará porque vai ter dificuldade para entregar o volume de 
chamadas ou a discagem preditiva inteligente necessária para progredir através da lista de devedores.

Então, qual é a solução? Em nossa opinião, uma estratégia baseada em torno de discagem preditiva outbound é 
a única opção viável. Em parte, é sobre os volumes de contatos que você pode conseguir usando essa 
abordagem. Afinal, se você quiser alcançar o sucesso das cobranças, você precisa ser capaz de se conectar com 
sua base de clientes. De acordo com Steven Beranek, líder Global de cobranças para GE Capital WCS, "as três 
coisas mais importantes em cobranças são 'conexões, conexões, conexões'. É possível receber um pagamento 
de alguém, se você não é capaz de fazer uma conexão com eles? Existem todos os tipos de formas de fazer 
ligações hoje, mas você deve ser capaz de fazer essa conexão, você deve ser capaz de alcançar alguém para ser 
capaz de enfrentá-los."

Também é crucial ser capaz de analisar a sua abordagem para ter sucesso em cobranças, aprender com a 
experiência e adaptar seus métodos em conformidade. Você precisa saber a que horas e em que número é mais 
provável de alcançar as pessoas e começar a aprender com a experiência para informar sua estratégia daqui em 
diante.

De certa maneira, o primeiro foco leva ao segundo. As agências podem construir um enorme volume de contatos 
e começar a alcançar eles, mas este processo também gera grandes volumes de dados que podem ajudar a 
informar a estratégia de interação. Por exemplo, é mais fácil chegar a um determinado grupo nas tardes e outros 
durante o início da noite. Muitas vezes, os dados coletados são usados como parte do processo e os relatórios 
gerados a partir desses dados que marcam o caminho para o futuro da estratégia.



Integração
A tecnologia de discagem outbound nunca deve ser independente. Em vez disso, ela precisa ser integrada com 
sistemas back-end. O discador está sempre lá para iniciar o contato, mas nos bastidores, deve haver um pacote 
de contabilidade ou pedaço de software de cobranças para gerar as contas que precisam perseguir ou para 
acompanhar o status dessas cobranças.

Isto faz para um processo de fluxo de trabalho totalmente coordenado que incorpora uma espécie de círculo 
vicioso. Os dados do cliente são extraídos do banco de dados para conduzir a campanha de discagem outbound 
e depois os dados são refinados com o resultado da interação e os pontos de aprendizagem descobertos durante 
a campanha, antes de ser enviado de volta para o banco de dados e ser então usado para alimentar uma 
campanha mais completa no futuro. Isto tem um valor significativo para qualquer agência de cobrança. A 
capacidade de ver em que fase do processo de cobrançasesta uma conta pode ser especialmente benéfica para 
evitar duplicação de esforço e aborrecimento desnecessário para os clientes devedores causada por vários 
agentes que contatam para discutir a mesma questão.

E hoje, as empresas no setor das cobranças de dividas fazem uso da tecnologia outbound para interagir com seus 
clientes enquanto se mantem em conformidade. Controle de crédito, gestão de cobranças e empresas de 
terceirização de processos de negócio, como por exemplo o grupo Zinc, está usando a solução da Enghouse 
Interactive, que oferece tecnologia de discador preditivo totalmente conforme, que oferece alto desempenho, 
flexibilidade e esta focado na operação para conseguir campanhas  de outbound dinâmicas.

Conformidade
Outro desafio fundamental é a conformidade ao redor a conversa de cobranças. Lembre-se, enquanto o 
principal objetivo da agência é fazer contato com o devedor, mesmo com uma ferramenta de discagem, a 
maioria das chamadas de saída iniciadas não acabam em uma conversa. Então, todas as chamadas que se 
realiza são sempre de alto valor –por causa do tempo valioso e dos recursos que você usou para chegar a esse 
ponto. A última coisa que você quer fazer é organizar a conversa e depois não cobrir os pontos-chave 
contratuais durante a chamada ou confirmar que está sendo gravada.

A mais recente tecnologia de comunicações outbound pode ajudar a atingir esses objetivos. Algoritmos 
avançados de discagem disponíveis com as mais recentes comunicações outbound podem aumentar a 
produtividade do agente até 100%. Uma combinação de discagem preditiva e deteção de máquina de resposta 
automática garante que os agentes são constantemente fornecidos com chamadas reais e também melhora sua 
produtividade, uma vez que eles acabam gastando menos tempo de marcação e falam mais com os devedores. 
Com o aumento dos níveis de engajamento, a tecnologia também coloca as agências em boa posição para 
aumentar as taxas de recuperação de dívidas.

As melhores ferramentas de comunicação outbound também suportam comunicações totalmente conformes com 
a lei. A versatilidade é o elemento-chave para procurar aqui. Os sistemas precisam ser capazes de definir limites 
por campanha para cumprir todas as regras nacionais e regulamentares.

Estes são os procedimentos chave que podem conduzir uma campanha de outbound de cobrança, mas as 
melhores campanhas precisam ir além disso. O uso da análise de discurso de tempo real (RTSA) em conjunto com 
sistemas de outbound, garante uma abordagem totalmente compatível ao mesmo tempo que ajuda a melhorar a 
qualidade da interacção com o devedor.

O grande benefício do RTSA neste contexto é que ele permite que a agência de cobrança de dívida analise a 
chamada enquanto está a acontecer e também, de forma retrospetiva, veja quais abordagens são bem sucedidas 
e se há que quaisquer questões de conformidade que podem ser abordadas em torno da compatibilidade com 
scripts e garantir que a terminologia contratual correta foi usada na chamada.

"Um dos grandes benefícios desta ferramenta é sua capacidade de geração de relatórios," diz Dougie McManus 
CEO, do Grupo Zinc. "Podemos sintonizar a solução para nos fornecer detalhes importantes sobre os resultados 
da chamada. Por exemplo, falou com o contato certo, fizemos uma promessa ou organizamos uma chamada no 
futuro? Ele também desempenha um papel fundamental no avanço de nosso duplo foco, na conformidade e 
qualidade de serviço ao cliente".

Juntamente com a necessidade de otimizar recursos e chegar ao máximo de devedores quanto possível, descreve 
o que é mais necessário em uma solução de tecnologia para a indústria de cobranças. Qualquer agência querendo 
alcançar sucesso sustentado em estes ambientes complexos deveria tomar notas.
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cliente. A companhia desenvolve um amplo portfolio de soluções de gestão de interações com clientes. As principais tecnologias incluem 
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