
Faça do seu contact 
center o coração 
pulsante do seu negócio
As Soluções de Contact Center da 
Enghouse Interactive podem transformar 
a forma como o seu pessoal se relaciona 
com os seus clientes.
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Por que o seu contact center é a 
chave para a saúde da sua empresa?

O seu contact center é o coração do seu 
negócio. A garantia de que funciona 
correctamente conduz a impactos 
positivos em todos os departamentos.

Então, como você faz isso acontecer, sem 
incorrer em custos e complexidade?

Os tempos estão mudando e, no novo 
mundo digital, a Enghouse acredita que a 
saúde do seu negócio deve ser abordada 
de forma holística: ao alavancar as 
capacidades de comunicação omnicanal 
de nossas soluções e integrá-las ao 
ambiente do contact center, as empresas 
podem tornar as interações com os 
clientes mais eficientes, mais satisfatórias 
e, por fim, mais lucrativas.

É por isso que preparámos este ebook 
para o ajudar a compreender como e 
porque é que uma solução de contact 
center omnicanal inovadora é ideal para o 
seu negócio.
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86%
dos clientes deixam de fazer 
negócios devido a uma má 
experiência do cliente



Concentre-se em seus clientes

O sucesso no contact center, bem como 
no negócio em geral, depende de as 
coisas serem feitas para o cliente. Isso 
significa estar disponível para eles 
consistentemente, quando e onde eles 
precisam que você esteja. Inclui a 
integração total de CRM e outros sistemas 
empresariais para que os agentes tenham 
uma visão de 360 graus do cliente e 
tenham a informação certa à mão em 
todos os pontos de contacto.

Com nossas soluções, você emprega a 
mesma tecnologia e os mesmos sistemas 
em toda a empresa, para que, seja por 
chat, telefone ou vídeo, a comunicação 
com o cliente possa ser rapidamente 
direcionada para a pessoa certa com as 
habilidades certas, independentemente de 
serem de frente ou de trás. 

Além disso, com a geração e integração 
de relatórios corporativos, você pode 
monitorar o desempenho e estabelecer a 
base para a melhoria contínua do serviço. 

55%
As empresas com 
interações omnicanal com 
seus clientes reduzem as 
reclamações em 55% em 
relação aos seus pares que 
não implementam essa 
estratégia. 
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Enquanto você observa o ROI

A implantação de novas posições de call 
center e sua localização podem ser 
perturbadoras e ter um efeito negativo de 
curto prazo no atendimento ao cliente e no 
custo do serviço. Ao mesmo tempo, 
decidir se se deve continuar com uma 
solução até ao final da sua vida útil (e que 
está em risco de falhar) ou suportar a dor 
de implementar uma nova plataforma 
pode ser semelhante a tentar identificar o 
menor de dois males.

Com a plataforma certa, você tem 
presença, colaboração e acessibilidade 
em toda a empresa e a capacidade de 
testar e migrar departamentos individuais 
para a plataforma sem problemas.

Os agentes do contact center, o 
distribuidor de chamadas e a empresa em 
geral podem funcionar corretamente com 
uma conectividade multicanal completa. 
Além disso, com a infra-estrutura 
tecnológica existente, novos agentes 
podem ser adicionados, as filas podem 
ser alteradas e os níveis de serviço podem 
ser rastreados ao longo de qualquer 
jornada do cliente. Isso significa menos 
interrupções, resolução de problemas 
mais rápida e um melhor retorno do 
investimento.

20%
As empresas focadas em 
fornecer uma experiência 
superior através das 
viagens dos clientes 
aumentaram sua receita em 
10% a 15% e a satisfação 
do cliente em 20%.
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A prevenção é o melhor remedio
Departamento de TI e contact center trabalhando juntos

Seja qual for o tamanho da sua 
organização, a saúde do seu contact 
center depende da colaboração entre o 
seu gerente e o departamento de TI. As 
desconexões aqui podem causar dor aos 
seus usuários, administradores e clientes, 
com implicações prejudiciais para o resto 
da empresa.

Uma abordagem holística à sua estratégia 
de contact center, com a plena 
participação das equipes de TI, pode usar 
suas habilidades combinadas para 
entregar soluções de alto desempenho 
aos seus clientes.

La mejor manera de lograrlo es crear un 
equipo multifuncional para que las 
expectativas de tecnología, negocio y 
clientes puedan ser compartidas desde el 
principio del proceso. Cuantos más 
equipos se incorporen a la solución y entre 

más rápido lo logren, mejor. Con las 
personas adecuadas trabajando juntas, 
una solución que proporciona poderosas 
comunicaciones dentro del contact center 
y lo conecta con el resto del mundo ayuda 
a reducir costes, esfuerzo y lo hace todo 
de manera mucho más intuitiva. 

A melhor maneira de o fazer é criar uma 
equipa multifuncional para que a 
tecnologia, o negócio e as expectativas 
dos clientes possam ser partilhadas desde 
o início do processo. Quanto mais equipas 
se juntarem à solução e quanto mais 
depressa o fizerem, melhor. Com as 
pessoas certas trabalhando juntas, uma 
solução que fornece comunicações 
poderosas dentro do contact center e o 
conecta ao resto do mundo ajuda a reduzir 
custos, esforços e faz tudo isso de uma 
maneira muito mais intuitiva.
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Construir uma infra-estrutura 
adequada de hoje para amanhã
Os benefícios da eficiência e da flexibilidade 

Tomar as decisões certas sobre 
infraestrutura e migrá-la desde o início 
pode construir ou destruir sua estratégia 
de contact center e, portanto, a eficácia do 
resto do seu negócio.

A introdução de novas plataformas no 
ecossistema de negócios pode esgotar 
recursos e trazer riscos e perturbações. 
APIs, treinamento de usuários e integração 
com aplicativos corporativos podem 
causar dores de cabeça tanto para os 
usuários finais quanto para a equipe de TI. 
Mas com a solução certa e a abordagem 
de implementação correta, as empresas 
devem ser capazes de equilibrar a 
necessidade de proteger os investimentos 
legados e, ao mesmo tempo, investir em 
novas tecnologias.

Usar uma abordagem de teste e migração, 
em que um pequeno grupo testa a 
ferramenta antes que ela se espalhe por 
um departamento individual e, finalmente, 
pela organização como um todo, permite 
que você mitigue os riscos e resolva 
quaisquer problemas para que eles sejam 
resolvidos rapidamente.



www.enghouseinteractive.es/pt
presence.marketing@enghouse.com
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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.

Sobre a Enghouse Interactive


