
Vantagens de modernizar 
a infrestrutura de Contact 
Center

Omnicanalidade: 
A multicanalidade 
já não é suficiente

Porque a 
transformação 
do Contact 
Center é uma 
oportunidade 
para os BPOs?

O objetivo principal do contact center é garantir 
uma experiência de cliente ideal e satisfatória. No 
entanto, uma infraestrutura tecnológica põe em 
risco esta premissa. Como resultado, modernizar 
o contact center é essencial para que o BPO possa 
satisfazer as expectativas de seus clientes.

Nem um software de Contact center antigo e 
desatualizado permite um customer journey 
omnicanal, nem a falta de opções de autosserviço 
inteligentes e personalizadas, fatores que afetam 
a consistência do atendimento do cliente. Além 
disso, não ter soluções automáticas para 

documentar a operação de contact center, afeta 
negativamente a experiência do cliente.

Para atenuar essas necessidades, os BPOs devem 
modernizar suas infraestruturas tecnológicas 
com soluções inovadoras para o Contact Center. 
Ferramentas de vanguarda que facilitam um 
customer journey sem interrupções e adaptados 
às necessidades do cliente. Com elevados 
padrões de qualidade de serviço e através do 
canal preferido de seus clientes.

O ponto de partida para a modernização do 
contact center deve ser a escolha de um 
fornecedor de software omnicanal. Uma 
ferramenta que faça mais do atender em 
múltiplos canais de comunicação de forma 
isolada.

As plataformas tecnológicas antigas e 
desatualizadas dos BPOs não evoluem ao mesmo 
tempo que as expectativas dos clientes. Eles 
esperam interações sem problemas, 
independentemente do canal de comunicação 
em que fez seu pedido. Mantendo o contexto de 
suas necessidades enquanto passa de um canal 
para o outro.  Esta abordagem permite colocar o 
cliente no centro de tudo e também melhorar sua 
experiência, satisfazendo suas necessidades.

Uma plataforma de tecnológica atualizada deve 
ser integrada com aplicativos automáticos de 

atendimento de cliente que não forneçam apenas 
serviço através do canal de voz inbound. O 
espectro deve ser aberto para os outros canais 
que são mais usados pelos clientes, tais como 
chat, chamadas de voz outbound, mensagens 
SMS e e-mail.

Também poderiam considerar a implementação 
de um IVR visual. Solução que facilita que tanto o 
cliente do BPO como seus agentes conheçam 
todas as interações anteriores. 

Esta vasta gama de opções irá facilitar a 
comunicação bidirecional unificada com os 
clientes do BPO. E não usar canais de 
comunicação independentes. É assim um 
customer journey único, do início ao fim, que 
evitará que os agentes solicitem informações 
fornecidas anteriormente pelo cliente. 
Aumentando suas taxas de satisfação.

A transformação do contact center é essencial para melhorar a 
experiência do cliente. Contando com tecnologia inovadora que evolui no 
mesmo ritmo que suas expectativas.



Os clientes 
querem 
autosserviço 
personalizado

Inovar para 
otimizar a 
experiência 
do cliente

Outro fator chave para transformar o BPO é 
evoluir de um IVR tradicional a uma opção de 
autosserviço que ofereça comunicações 
personalizadas. Os clientes estão exigindo 
interações conversacionais e adaptadas a suas 
necessidades. No entanto, uma infraestrutura 
tecnológica desatualizada não tem como cumprir 
esse requisito.

Os intermináveis áudios das IVRs tradicionais são 
ineficientes e difíceis de lembrar. As opções 
inovadoras do autosserviço vão além do 
reconhecimento de voz e conseguem entender a 
linguagem natural. Garantindo um entendimento 
real das necessidades dos clientes do BPO.

Também é essencial para atualizar a plataforma 
tecnológica de contact center para integrar 
ferramentas que incorporam a inteligência 
artificial. Chatbots e agentes virtuais que não só 
identificam palavras-chave, mas também as 
intenções e dão respostas similares as de um 
agente real do BPO.

Esta humanização das interações é essencial para 
reinventar os processos de autosserviço. Eles 
permitem que o BPO ofereça uma experiência de 
cliente confiável, natural e eficiente. Como 
resultado, a produtividade geral da operação 
aumentará.

Não se pode modernizar o contact center sem 
levar em consideração a implementação de 
tecnologia para mitigar os riscos de oferecer um 
atendimento pobre ao cliente. Medir e 
documentar a operação de BPO é crucial para 
melhorar a experiência do cliente.

Uma infraestrutura tecnológica antiga está 
limitada a realizar processos manuais para poder 
medir o desempenho da força de trabalho e seus 
KPI. Além disso, eles não podem avaliar tudo o 
que acontece no contact center.

Aqui é indispensável desenvolver ferramentas 
que facilitem a medição e documentem 
automaticamente 100% das interações que 
gerenciam os agentes. De forma não-intrusiva e 
em tempo real. Assim, as divergências serão 

detetadas no momento em que acontecem e 
podem ser corrigidas em tempo real.

Uma transformação dentro do contact center 
também deve evoluir para executar processos de 
treinamento, com base em situações fictícias 
para um treinamento de situações da vida real. 
Com apoio em gravações das interações 
gerenciadas pelos agentes e qualificando elas por 
meio de scorecards.

Evoluir o contact center para poder passar a 
realizar processos automáticos para medir a 
operação, tem um impacto positivo na 
experiência do cliente. Permite avaliar o que 
funciona e o que precisa ser melhorado. Replicar 
as boas práticas e trabalhando em oportunidades 
de melhora.
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Satisfazer as necessidades do 
cliente, através de seu canal 
preferido

Automação eficaz do 
customer journey 

Experiencias Interativas e 
naturais

Medir e otimizar a experiencia 
do cliente

Contexto de cada interação 
mantido, independentemente 
do canal pelo qual foi gerada.

Avançados sistemas de 
inbound e outbout que 
aumentam a produtividade 
graças a um gerenciamento 
mais segmentado. 

Qualidade de serviço com 
ferramentas de colaboração e 
assistência entre agentes e 
supervisores para resolver os 
problemas do cliente.

Respostas personalizadas e 
eficazes com algoritmos que 
identificam tendências e 
comportamentos. 

Apoio dos agentes com 
sugestões de respostas após 
cada mensagem de cliente.

Linguagem Natural para um 
melhor entendimento das 
necessidades dos clientes.

Chatbots e assistentes 
inteligentes com interações 
naturais.

Reconhecimento de frases e 
pedidos específicos sem a 
necessidade de falar com um 
agente.

Comunicação através de 
canais digitais: Whatsapp, 
Facebook, Twitter, Instagram, 
Telegram, Web Chat e Apps.

Disponibilidade 24/7

Entrenar los agentes en base a 
grabaciones de interacciones 
reales para priorizar y adaptar 
efectivamente las estrategias de 
atención al cliente.

Avaliar agentes em tempo real e 
sem interrupção, para melhorar 
a eficiência de cada contato.

Analisar e compreender a 
atividade dos agentes e suas 
interações com os clientes.

Treinar os agentes com base em 
gravações de interações reais 
para priorizar e adaptar 
eficazmente as estratégias de 
atendimento do cliente.

Para maior informação, visite
www.enghouseinteractive.es/pt


