
Gestão da Qualidade 
é a pedra angular da 
excelência no 
atendimento ao 
cliente

White Paper

Qual é a importância da qualidade em sua organização?
Como o gerenciamento da qualidade ou a falta dele pode afetar a organização?
Como você pode gerenciar a prestação de serviços sem medi-los?
Quanto custa fornecer serviços ruins ou a interpretação incorreta dos mesmos?



Investigações demonstram que muitas organizações usam o Excel para criar 
avaliações de qualidade. É barato, e se você tem um recurso altamente 
qualificado no Excel, para alguns, faz sentido, em vez de investir em uma 
ferramenta de gerenciamento de qualidade. O que poderia dar errado?

 O erro humano é a fraqueza mais 
importante. 

• Planilhas de gerenciamento de 
qualidade eficazes são complexas de 
configurar - o que leva a erros em 
sua construção.

• As planilhas são difíceis de usar para 
avaliar – introduzindo erros na sua 
avaliação.

• A agregação de resultados para criar 
relatórios para agente, equipes e 
produto é complexa em nível de 
negócio é complexo, levando a erros 
nos relatórios.

• O armazenamento de avaliações, 
resultados e relatórios requer 
organização e conformidade por 
todos os atores - isso cria riscos no 
cumprimento de processos internos.

 São necessárias habilidades dentro da 
unidade de negócios para construir 
planilhas de avaliação e produzir 
relatórios para seus resultados.

 Não há registros de auditoria para 
monitorar alterações e alterações nas 
planilhas de avaliação preenchidas.

 Os relatórios podem ser manipulados 
para produzir resultados mais 
favoráveis.

  A apresentação de relatórios carece 
de flexibilidade, portanto, qualquer 
alteração em relação às regras 
predefinidas de apresentação do 
mesmo requer tempo e trabalho 
adicionais.

 As velocidades de avaliação são mais 
lentas, devido ao uso de dois sistemas 
para avaliar os agentes, isto se deve ao 
gerenciamento manual de:

• Registro de dados, como detalhes do 
registro, do agente e do cliente, 
produtos, Códigos- Q , etc.

• Guias de treinamento.

 A medição e gestão de avaliadores de 
qualidade é um processo difícil e 
manual.

Você utiliza uma ferramenta 
para a gestão da qualidade?
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Uma ferramenta eficaz de Gestão da Qualidade garante a melhoria contínua 
do seu negócio. A ferramenta Enghouse Quality Management permite o 
seguinte:

• Integração com Presence Recording 
significa que apenas um sistema é 
usado para avaliações.

• Parâmetros de pesquisa definíveis que 
permitem a seleção de chamadas - 
garantindo consistência e 
randomização e eliminando a margem 
de viés.

• Marcadores de áudio fazem uma 
grande diferença no uso de processos 
manuais.

• Extenso conjunto de relatórios "prontos 
para uso" personalizáveis, que podem 
ser salvos e agendados

• Os relatórios ajudam no gerenciamento 
de medições de produtividade e nos 
resultados do avaliador.

Relatórios instantâneos  
Enquanto as avaliações estão sendo concluídas



Conformidade Legislativa: 

• O não cumprimento dos requisitos 
legais pode custar às empresas multas 
que podem afundá-las.

Gestão interna de risco:

• Falta de aderência aos processos e 
negócios internos é custosa e leva a 
enormes riscos para a reputação da 
empresa.

A Excelência em Sistemas de Gestão 
de Qualidade é um dos principais 
meios para obter feedback sobre os 
"problemas escondidos" dentro dos 
Contact Centers 

• Resolução da primeira chamada - 
Liderar a taxa de contenção de custos

• Experiência do cliente - mantém os 
clientes felizes e comprando

• Encontre as áreas de foco 
departamentais para treinamento (uso 
mais efetivo de 5% do tempo alocado 
para treinamento).

• Treinamento de agentes e 
desenvolvimento de marcos, como 
otimizar o trabalho do supervisor

O gerenciamento da qualidade é importante?
Considere o seguinte: 
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Deixe-nos ajudá-lo a aumentar a qualidade 
do seu negócio, a reter clientes e a crescer!

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

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


