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Esperar que sejam seus clientes que entrem em 
contato com você e apenas os atender quando o 
fazem isso é improdutivo, imprevisível e gera 
problemas com a administração de recursos em base 
a flutuação dos níveis de tráfico. Mas o engajamento 
do cliente não tem de ser assim. Pense nisso. 
Geralmente, o relacionamento com seus clientes 
envolve uma série de eventos ao longo do tempo. 
Estes podem ser iniciados pelo cliente, como por 
exemplo novas compras ou pedidos de apoio.
Outros eventos (renovações de contratos, 
compromissos e cortes no serviço, por exemplo) 
podem ser iniciados por sua companhia. Alguns 
desses eventos são imprevisíveis, mas a maior parte 
não. Esta última opção é a que lhe dá a oportunidade 
de ser mais proativo na maneira que você se relaciona 
com seus clientes. Para muitas companhias, a 
comunicação proativa ao cliente pode ser um fator 
chave para o sucesso. No entanto, é improvável que 
este seja seu caso se você acaba usando um discador 
manual complicado e difícil de gerenciar. Esta é uma 
abordagem típica dos agentes que teem que discar 
números para fazer chamadas. Você pode 
desperdiçar muito tempo dos agentes chamando para 
números não disponíveis ou atendedores 

automáticos, com muito pouco tempo, falando 
diretamente com os clientes.

Apesar de suas muitas desvantagens, este tipo de 
abordagem é, surpreendentemente, usada por 
muitas organizações. A boa notícia é que há uma 
alternativa disponível que está ao alcance da maioria 
das empresas hoje em dia. Um discador preditivo é 
um sistema de chamadas outbound que os agentes 
podem usar para discar automaticamente as pessoas 
dentro das organizações, mas pode também detectar 
fácil e rapidamente sinais de ocupado, máquinas de 
resposta automática e números sem conexão. 

Os melhores sistemas podem gerar uma grande 
quantidade de dados para ajudar a melhorar o 
processo, desde o número de pessoas que atendem 
as chamadas pela primeira vez até o tempo que leva 
para tomar a próxima chamada em linha quando a 
outra é concluída.

Estes sistemas são especialistas em identificar quando 
o próximo agente terá uma chamada na linha e 
começar a marcar em antecipação, mesmo que todos 
os agentes disponíveis estão atualmente na chamada, 

o 
que 
ajuda a 
reduzir o 
tempo de espera.

En resumen, eso es lo que son los marcadores 
predictivos y para qué se usan. Pero, ¿cuáles son las 
diez razones principales por las que una empresa 
como la tuya podría querer comprar uno?

Em resumo, isso são os discadores preditivos e para 
que eles são utilizados. Mas, quais são as dez razões 
principais por que uma empresa como a sua pode 
querer comprar um?

“Implementar o discador preditivo da Enghouse Interactive nos ajudou a reduzir custos 
e melhorar a produtividade e a eficiência do nosso Contact Center”



Ajudando você a cumprir as 
normas e regulamentos

Para aumentar a eficiencia01
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Com um discador preditivo, você pode reduzir significativamente o tempo 
perdido em campanhas outbound. Isso ocorre porque o software tem a 
inteligência para prever quanto tempo levará seus agentes em cada chamada e 
precisamente quando devem de realizar a próxima. Sem um discador, é provável 
que eles gastem a maior parte do tempo tentando obter clientes. Com um, você 
vai gastar menos tempo discando e mais tempo (muitas vezes até 50 minutos 
por hora) falando com eles. Portanto, os marcadores podem aumentar a 
eficiência e a produtividade dos agentes. Ambos os benefícios são chave em um 
ambiente de negócios onde as pressões de custos continuam a estar presentes.

Os melhores discadores incluem funções que ajudam a cumprir com as leis e 
regulamentos. A necessidade de evitar chamadas irritantes para os clientes é cada 
vez mais importante em todos os sectores económicos e continuará a ser um 
requisito chave no futuro. Com a mais avançada tecnologia de discagem preditiva, 
você pode manter listas de números de telefone diretamente dentro do marcador. 
Isso ajuda a impedir que você disque contatos que não deve chamar, mesmo se os 
dados foram introduzidos acidentalmente no seu banco de dados do CRM.

Os discadores mais inovadores de hoje também ajudam a garantir a segurança dos dados 
do cartão de crédito. O uso destes discadores elimina a necessidade que os clientes recitem 
os detalhes do seu cartão por telefone, que pode deixar as empresas abertas à possibilidade 
de fraude. Em vez disso, os clientes podem deixar seus dados usando o teclado de um telefone 
que esconde a informação do agente de forma eficaz e elimina essa possibilidade.



Aumentar o moral dos agentes

Capacidade de monitoramento 
de agentes em tempo real

Você pode duplicar a produtividade dos agentes03
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O engajamento proativo não é apenas para seus clientes, também afeta sua estratégia de cliente ao nível 
operacional. A gestão eficaz do equilíbrio entre a falha e o excesso de colaboradores ajuda a eliminar o tempo de 
inatividade dos agentes e melhora a eficiência. O uso de algoritmos avançados de discagem poderia aumentar a 
produtividade dos agentes 100%. Eles gastam menos tempo marcando e mais tempo falando com seus clientes.

Muitas empresas ignoram isso, mas dispor uma solução de discagem preditiva de alta qualidade pode ajudar a aumentar o moral de seus agentes. 
As comissões são uma grande parte dos salários de todos os agentes. Ajudando eles a alcançar excelentes resultados, um sistema de discagem 
preditiva de alta qualidade pode aumentar seus níveis de comissões e, portanto, sua satisfação no trabalho e a probabilidade que permanecer fiel a 
você. Isso funciona nos dois sentidos, claro. É provável que um discador ineficaz tenha um impacto negativo sobre seu salário mensal e, portanto, 
reduzir a sua moral. Os agentes querem marcadores de confiança, estáveis e que fornecem um fluxo constante e previsível de chamadas que 
permite interagir positivamente com os clientes. Se conseguirem tudo isso, é provável que fiquem mais felizes.

Os melhores discadores preditivos permitem treinar agentes por meio de uma 
chamada e ainda fornecem uma ferramenta para orientar eles através do processo 
de engajamento de clientes enquanto estão em uma chamada. A monitoração 
silenciosa permite para seus supervisores ouvir chamadas e, se necessário, intervir 
para entregar uma mensagem ao agente. E com a análise de voz em tempo real, 
pode fornecer informações instantâneas aos agentes sobre a manipulação de suas 
chamadas ao mesmo tempo, assegurar que os procedimentos corretos sejam 
efetuados e que a empresa continue a atender as regulamentações.



Fornecer uma experiência de cliente 
de excelente qualidade

Ajudar você a fazer melhor 
uso da informação

Dimensionamento de várias campanhas 
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Como qualquer empresa de rápido crescimento e focada no cliente sabe, ser capaz de 
configurar e executar campanhas de marketing e vendas de forma rápida e fácil gera agilidade e 
vantagem competitiva. A melhor tecnologia de discagem preditiva permite desenvolver 
campanhas em horas em vez de dias e também permite dimensioná-las, fazer ajustes no 
conteúdo e até mesmo executar várias campanhas simultaneamente.

Lembre-se que seus clientes apenas querem receber chamadas que realmente de para eles um beneficio, seja para 
oferecer a oportunidade de comprar um produto que você gosta, ajudar a economizar dinheiro ou relembrar de 
uma próxima consulta (um requisito-chave no sector da saúde). Os clientes não querem chamadas irritantes a cada 
hora, ou pior, chamadas silenciosas. Um bom marcador preditivo irá exercer controle sobre as chamadas feitas para 
ajudar a fornecer o tipo de comunicação que os clientes estão buscando.

O volume, a variedade e a velocidade de dados aumentam o tempo todo. Até hoje, os custos de 
exploração dos dados podem exceder os custos equivalentes de seu pessoal. Claramente, os 
dados podem ser um produto caro, mas também são um recurso valioso para as comunicações 
com os clientes e podem ajudar a informar o processo de discagem preditiva para ficar um 
passo à frente da concorrência. Eles também podem ajudar na programação, permitindo-lhe 
calcular os melhores momentos da semana e até mesmo os melhores momentos do dia para 
ligar para clientes específicos.



Permite a integração

Pode ajudar a dar uma melhor estrutura 
para seus clientes e seus bancos de dados
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Isto é opcional, é claro. É sempre mais importante que os marcadores preditivos 
trabalhem bem por si. No entanto, alguns dos sistemas high-end oferecem a 
capacidade de integrar com outras soluções, especialmente com produtos de 
CRM de terceiros. Claro que é fundamental que a integração seja alcançada 
rapidamente e com interrupção mínima. Afinal de contas, nenhuma empresa 
quer investir em serviços profissionais durante semanas apenas para alcançar 
um grau de integração, por um período limitado.

Os melhores marcadores preditivos podem ajudá-lo a trazer ordem ao seu banco de dados de 
clientes atuais e potenciais para garantir que os registros são atualizados corretamente e 
manter uma estrutura sistemática. Você pode ficar longe de uma abordagem manual, 
geralmente com base em notas escritas por agentes (com os inevitáveis erros e imprecisões 
que podem aparecer). Em vez disso, adotar uma abordagem totalmente automatizada, que 
também pode gerar registros de números que estavam ocupados ou que não responderam. 
Também, os detalhes dos prospetos que manifestaram a sua preferência para não serem 
chamados podem ser recopilados e recolhidos de forma rápida e fácil.



 www.enghouseinteractive.es 
presence.info@enghouse.com

Andrew McCann, Jefe de Contact Center da PAYZONE UK

“A velocidade de implantação foi chave para nós. A Enghouse se destacou 
por permitir começar a trabalhar em dias com uma solução hosted"

As comunicações com os clientes estão se tornando um diferencial cada vez mais importante para 
companhias de todos os tamanhos e em todos os sectores económicos. Ao tentar otimizá-los, as empresas 
precisam encontrar uma maneira de aumentar a eficiência operacional, para oferecer maior produtividade 
dos agentes e cumprir as normas, quando alcançam os clientes e entregam campanhas centradas neles. Eles 
também precisam encontrar uma maneira de escalar rapidamente seus esforços quando necessário e fazer o 
melhor uso dos dados, enquanto eles mantêm os clientes engajados e felizes. A melhor solução de discagem 
preditiva ajudará a fornecer tudo isso e muito mais. Por isso, é uma tecnologia que chegou para ficar.

Prospetos positivos

Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es/pt) oferece a tecnologia e a experiência para maximizar o valor de cada interação com o cliente. A companhia 
desenvolve um amplo portfolio de soluções de gestão de interações com clientes. As principais tecnologias incluem contact centers, discador automático preditivo, 
portal de voz / IVR, soluções de gravação de chamadas compatíveis com qualquer ambiente de telefonia, nos modelos de compra, SaS ou em nuvem. Enghouse 
Interactive possui milhares de clientes em todo o mundo, suportados por uma rede global de parceiros estratégicos e mais de 800 pessoas dedicadas às operações 
internacionais da companhia.

Maiores informações em www.enghouseinteractive.es/pt


