
3 formas em que a gravação de 
chamadas e o gerenciamento 
de qualidade podem poupar 
dinheiro em seu negócio

Gostaríamos de mostrar para você como a gravação omnicanal e o gerenciamento da 
qualidade no contact center pode economizar dinheiro para sua companhia. O uso da 
abordagem correta permitirá que sua empresa ofereça um melhor serviço, proteger as 
pessoas que ligam e seus agentes e garante que os contatos com os clientes são 
convertidos em resultados positivos.
O resultado final? Economia de custos por meio de interações mais eficientes, aumento das 
vendas reduzindo o desaparecimento de clientes e a necessidade menor de contratar e 
treinar novos agentes.

Hoje em dia as empresas enfrentam novas realidades: nativos digitais que esperam respostas rápidas, através 
de múltiplos canais de comunicação; e conformidade com regulamentos cada vez mais rigorosos que regem 
os processos de negócios.
Como resultado, a nível mundial, 88% dos executivos de negócios têm identificado que a melhoria da 
experiência do cliente é a abordagem mais importante de 2019 em diante (comparado com 77% em 
2015), apontando especificamente para a integração e gerenciamento proativo. A omnicanalidad é 
fundamental para conseguir este objetivo.
Com mais de 60% do orçamento total do contact center representado em salários e despesas dos 
agentes, a retenção e o uso destes recursos altamente qualificados é a chave para minimizar custos e 
maximizar a tanto a flexibilidade como o lucro operacional.



Gravação de chamadas para reduzir custos. Como? 

Extração 
de valor

a partir de qualquer interação através de todos 
os canais de comunicação em dezenas de 
milhões de transações processadas cada dia. 
A Enghouse entende o valor de se obter a 
máxima eficiência operacional (pequena e 
grande) uma vez que o benefício para a 
organização é significativo. Isto é 
especialmente importante dentro dos contact 
center omnicanais, onde se utiliza vários 
canais e as comunicações estão totalmente 

interligadas com dados de negócio para 
fornecer para oferecer uma viagem do cliente 
ideal. Quando adicionado, a integridade da 
conversação se torna muito evidente, bem 
como o valor da informação, tanto sobre o 
cliente como seus serviços. Especialmente a 
maneira em que são oferecidos e recebidos.

Fluxo de 
processos

um dos mais importantes princípios 
operacionais nos contact center é a adesão 
aos scripts de comunicação e ao fluxo de 
trabalho. A gravação de interações pode 
ajudar a garantir que o foco da 
organização se adira aos processos e 
scripts apropriados, resultando em 
maiores taxas de “Resolução ao primeiro 
contato (FCR)”.

Como já observado, com uma percentagem 
tão elevada de custos de funcionamento 
devido a salários e benefícios dos 
trabalhadores, qualquer redução do tempo 
significa que estes se dediquem a conseguir 
uma solução mutuamente benéfica para os 
clientes se traduz em economias de custos 
significativas.

Treinamento 
e retenção

os agentes satisfeitos tendem a permanecer 
no contact center. Como resultado, os níveis 
globais de satisfação dos agentes podem 
melhorar drasticamente através de 
engajamento contínuo, treinamento individual 
e as recompensas apropriadas. O uso de 
trechos de gravações de chamadas (bem 
como transcrições de chat e e-mails bem 
elaborados) como exemplos de referência 
(dos melhores e mais experientes 
agentes) simplifica o processo de 
treinamento para outros agentes. Uma vez 
que você pode ouvir e entender por si a melhor 
maneira de seguir o fluxo de chamadas e 
resolver de forma profissional os problemas 
dos clientes. Quando complementado com 
capacidade de automonitoramento (onde 

agentes se podem avaliar a si mesmos), se 
demonstrou que ocorrer importantes 
melhorias operacionais e economia de custos. 
Quando os agentes podem ver rapidamente 
como eles estão conseguindo seus objetivos 
pessoais como o tempo de chamada, taxas de 
satisfação de cliente e tempos resolução, 
pode fazer ajustes em tempo real e melhorar 
as áreas que precisam otimizar. O que tem um 
impacto positivo em seus indicadores de 
desempenho. A combinação destas 
classificações melhorada com um sistema 
básico de recompensas (até mesmo 
pequenos presentes) pode ser uma motivação 
importante. 

Redução de custos
De acordo com um estudo realizado pela McKinsey Contact Center em janeiro de 2018: com o 
treinamento de novos agentes e o tempo de aceleração, o custo direto para o contact 
center varia entre 10.000 e 20.000 dólares. A baixa produtividade quando os agentes não 
engajam dobra a estimativa de perdas. 



Gerenciamento de qualidade para reduzir custos. Como? 

ferramentas de 
gerenciamento 

As ferramentas de gerenciamento de 
qualidade ajudam a aumentar a 
eficiência operacional e a eficiência 
global:
o uso de gerenciamento de qualidade permite 
para a companhia otimizar os processos 
existentes, automatizar muitos deles (se não 
todos) e para identificar que abordagens 
funcionam e quais não.

Automação Áreas operacionais que se 
beneficiam da automação:
programação de agentes, agentes de backup, 
melhoria do treinamento e suporte continuo de 
autosserviço, registro de interações, avaliação 
de agentes (scoring) e questionários de 
satisfação dos clientes. Além disso, uma vez 
que as principais métricas são coletadas, elas 

devem ser visíveis, através de relatórios e 
dashboards. Para expor visualmente o que 
todo o mundo está fazendo bem para cumprir 
seus objetivos.

Melhorar o 
engajamento dos 
funcionários

envolver os próprios agentes nos 
processos de gerenciamento da 
qualidade e na melhoria de processos: 
eles estão muito envolvidos no processo que 
enxerga oportunidades de melhoria mais 
facilmente do que outros. Esta abordagem 
solidifica seu compromisso com a 
organização, reduz o desaparecimento de 
clientes e aumenta a sua satisfação no 
trabalho. Uma vitória para o cliente, para o 
agente e para a empresa.

O uso de templates de fluxo de trabalho 
padrão (predefinidos ou personalizados) pode 
simplificar o treinamento em geral e de novos 
agentes, e ajudar os agentes mais experientes 
a melhorar as suas capacidades. Tudo isso 
sem a necessidade de desenvolvimentos 
personalizados. Eles também podem ajudar 
sua organização a se tornar mais profissional 
em seus compromissos com o cliente final. 
Reduzir os prazos para alcançar melhorias 
operacionais, economizando tempo e mão de 
obra para realizar essas tarefas por conta 
própria.

A eliminação de qualquer processo 
manual produz uma redução de custos 
imediata. Tanto no tempo para processar 
cada transação como para aumentar o 
número de transações possíveis que podem 
ser analisados e processados ao mesmo 
tempo. Uma maneira chave de fazer isso é 
gerenciar as interações mais simples (pedidos 
de saldo de uma conta bancária, alterar a hora 
de uma consulta médica, ou centenas de 
outros casos de uso) através de autosserviço. 
Para chamadas, usando um IVR bem 
estruturado. Para chat, através de um bot fácil 
de usar. Quanto mais se reduzem as 
interações repetitivas do agente, mais feliz ele 
será. Então eles podem usar seu tempo sobre 
questões mais interessantes e complexas que 
se traduzem diretamente na satisfação do 
cliente.

Redução de custos 
O gerenciamento da qualidade contínua permite que a organização refine 
continuamente seus processos, programar os fluxos de chamadas, gerenciar ofertas 
especiais e outras respostas de extrema importância para o contact center. A McKinsey ressalta 
que uma abordagem consistente produz maiores economias de custos totais. 



Redução de custos 

Conformidade para a redução de custos - como?

Outras maneiras de economizar custos com gravação 
de chamadas e gerenciamento da qualidade:

Conformidade é essencial uma consulta intuitiva, rápida e fácil 
dos fluxos de chamadas para ver se 
conversações não conformes estão 
ocorrendo. Com a indexação e rastreamento 
em tempo real dos desvios dos scripts 
(palavras, declarações inaceitáveis ou 
exceções), as inconsistências podem ser 
identificadas e isoladas rapidamente. Para 
apoiar os agentes, a intervenção não-intrusiva 
para fornecer monitoramento de agentes pode 
fornecer treinamento e suporte. Até mesmo 
facilitando o contato com as autoridades em 
caso de situação de emergência.

Dentro do contact center omnicanales todos 
os fluxos de conversação podem ser 
adicionados e indexados para referência 
futura. As informações contextuais também 
podem ser mantidas para assegurar uma 
compreensão clara de toda a situação e como 
a conversa progrediu exatamente. A 
registo/avaliação imparcial da situação 
permitirá a organização resolver 
rapidamente as questões da maneira 
mais objetiva possível. Com todos esses 
recursos no lugar, a conformidade com 
diretrizes regulatórias se torna muito mais fácil 
e ajuda a evitar consequências legais.

Centrar-se em conformidade com a lei, garantindo a existência de registros de auditoria precisos, 
minimizar a exposição legal, os problemas e a necessidade de litígio. Dependendo da indústria, a 
economia de custos pode ser altamente variável, mas será significativa.

Sugestões, reclamações e 
outros comentários não 
solicitados do cliente:

cada conversa com o cliente pode 
ser informação que contribui para 
melhorar os negócios em geral. Isso 
ajuda você a entender melhor as 
mudanças de seus clientes e 
fornecer ideias para melhorar o 
produto. Estes benefícios só serão 
evidentes se a organização faz o 
esforço consciente de ouvir essa 
informação e agir em conformidade. 
Não há melhor estudo de mercado 
sobre a sua empresa que seus 
clientes existentes. Eles já 
investiram em seu sucesso atual e 
querem que os dois tenham 
sucesso no futuro.

Preparado para o futuro: 

para escolher uma solução de 
gerenciamento de qualidade e 
registro de interações que usa um 
padrão de protocolo aberto e 
infraestrutura na nuvem que oferece 
uma completa interoperabilidade da 
plataforma, você se beneficia 
economias de custos no futuro e 
uma redução do risco operacional 
global. As opções de 
armazenamento de gravação de 
chamadas são apenas limitadas 
pelas preferências de sua 
organização, uma vez que podem 
ser usados desde vários provedores 
para uma redundância adicional.

Continuidade de negócios 
internos:

fornecido como parte da solução. A 
economia de custos e tranquilidade 
são imediatamente evidentes para a 
captura continua de gravações 
através de várias condições de 
falha: site, servidor ou rede.
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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

Para maiores informações, visite
www.enghouseinteractive.es/pt

Presence Suite é uma solução da 
Enghouse Interactive


