
Os níveis de cuidado e 

comunicação com os cidadãos 

foram melhorados através da 

automação de processos e 

otimização de recursos.
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Mais informações sobre a 
PROSPERA
www.prospera.gob.mx

Sumário Executivo

Desafio

 • Automação de processos e otimização de 
recursos.

 • Melhoria dos níveis de serviço aos 
cidadãos.

 • Monitoramento e controle do serviço.

 • Administração e distribuição de cargas 
de trabalho nas delegações estaduais.

Solução

Outbound Calling, Intelligent Routing Calling, 
Relatórios Personalizados, Desenvolvimento de 
Argumentos de Agentes, Gravação de Voz e 
Ecrã de Agentes, Supervisor, Administrador.

Nome do cliente: 
PROSPERA (Programa de Inclusão Social)

Indústria:
Governo

Localização: 
México
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O que é o programa Prospera?

Quais são os objetivos do 
programa PROSPERA?

PROSPERA é a principal estratégia do Governo 
da República do México para combater a 
pobreza do país; atualmente atende 6,8 
milhões de famílias beneficiárias, que recebem 
educação, saúde e alimentação, apoio; seu 
objetivo é que as famílias melhorem suas 
condições de vida.

A PROSPERA tem cobertura nacional e 
identifica famílias em situação de pobreza por 
meio de um levantamento de características 
sócio-econômicas e demográficas que 
determina sua incorporação ao Programa.

A PROSPERA contribui para o fortalecimento 
do cumprimento efetivo dos direitos sociais 
que aumentam as capacidades das pessoas 
em situação de pobreza, através de ações que 
ampliam suas capacidades em alimentação, 
saúde e educação, e melhoram seu acesso a 
outras dimensões do bem-estar.

A principal limitação para alcançar os 
objectivos do projecto de instalação do Call 
Center 01 800 foi a falta de centralização da 
informação e distribuição das cargas de 
trabalho nas diferentes delegações do Estado 
e a falta de automatização dos processos de 
recepção das chamadas da linha 01 800.

Isto resultou na impossibilidade de atender ao 
grande volume de requisitos dos beneficiários 
do Programa. A operação não tinha dados em 
tempo real sobre a gestão dos agentes que 
trabalhavam nos diferentes estados e não era 
possível fazer o acompanhamento de sua 
gestão, uma vez que os processos eram feitos 
manualmente.

 • Prestar apoio às famílias beneficiárias 
para melhorar a nutrição de todos os 
seus membros

 • Assegurar o acesso à saúde.

 • Fornecer apoio educacional para a 
educação básica, média-alta e superior.

 • Promover o acesso da população aos 
serviços financeiros em condições 
preferenciais.

 • Que limitações tinham eles?
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Com a implementação das soluções da 
Enghouse Interactive, o Contact Center do 
Programa prospera com 84 agentes, 
distribuídos da seguinte forma: 2 para cada um 
dos 32 estados da República do México e 20 
na Coordenação Nacional, que utilizam as 
soluções da Enghouse Interactive 
principalmente para o gerenciamento das 
chamadas recebidas e seu roteamento 

inteligente (Presence Intelligent Routing). Da 
mesma forma, a ferramenta permite fazer um 
monitoramento e controle em tempo real do 
funcionamento dos agentes (Presence Custom 
Reports), o que oferece a oportunidade de 
melhorar os indicadores de gestão.

A Solução

O maior impacto do projeto tem sido contribuir 
para a melhoria das condições de vida das 
pessoas, resolvendo suas preocupações e 
proporcionando informação oportuna a todos 
os beneficiários do Programa de Inclusão 
Social PROSPERA, independentemente de sua 

condição socioeconômica. Isto, por sua vez, 
tem se traduzido em beneficiar os cidadãos em 
termos de acesso à alimentação, educação, 
saúde, trabalho, inclusão produtiva e 
financeira.

Que impacto tem tido o programa Prospera na 
população?
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O principal benefício da implementação do 
Enghouse Interactive na operação da Prospera 
é a capacidade de gerenciar a força de 
trabalho e equilibrar as cargas de trabalho 
entre os estados. Isto é conseguido através do 
encaminhamento inteligente de chamadas 
para os agentes de serviço mais qualificados, 
para o encaminhamento correto dos cidadãos 
e assim poder atender às suas necessidades 
de forma mais eficiente.

Enghouse Interactive permitiu ter um esquema 
de call center de acordo com os melhores do 
mercado, dando estabilidade à operação, já 
que a disponibilidade da ferramenta é superior 
a 99%. Antes disso, havia muitas interrupções 

no serviço. O mais importante é que o tempo 
de implementação foi um recorde, em um mês 
a ferramenta já estava em funcionamento.

A Enghouse Interactive foi pioneira na área de 
governo pela atenção de escritórios remotos 
com um baixo investimento. Antes da 
Enghouse Interactive, 14% das chamadas 
foram concluídas, e após sua implementação, 
98% do tráfego foi concluído.

Graças a uma ferramenta amigável para os 
beneficiários do Programa Prospera, pudemos 
incluir pessoas com pouco ou nenhum acesso 
à educação e permitimos que tivessem à mão 
tecnologia de ponta para satisfazer da melhor 

forma os seus pedidos e aceder ao apoio 
oferecido pelo governo.

Antes da implementação do Enghouse 
Interactive, não havia um controle eficiente da 
gestão telefônica na linha direta 01800. Não se 
sabia quantas chamadas eram recebidas, 
quantas eram atendidas e quantas não eram. 
Da mesma forma, não havia uma estratégia de 
roteamento inteligente ou pessoal qualificado 
suficiente para atender as chamadas em cada 
uma das delegações estaduais.

Através do encaminhamento inteligente de 
chamadas e da centralização das informações 
de forma unificada, os níveis de serviço e 
comunicação com os cidadãos foram 

significativamente melhorados, aumentando a 
percentagem de chamadas atendidas. Além 
disso, a ferramenta facilitou a atenção 
simultânea nos diferentes estados. Agora, 
quando um Estado não pode gerenciar a 
chamada, ela pode ser desviada para outro 
Estado ou para a Coordenação Nacional. 
Antes da implementação do Enghouse 
Interactive, se esta situação surgisse, a 
chamada simplesmente não seria atendida e o 
cidadão não poderia resolver o seu pedido.

Como as soluções Enghouse têm ajudado a 
Interactive?



Resultados 

Nível de AtençãoChamadas Concluídas

47%

80%

14%

98%

Com Enghouse Interactive 

Sem Enghouse Interactive 

O principal benefício da implementação do 
Enghouse Interactive na operação da Prospera 
é a capacidade de gerenciar a força de 
trabalho e equilibrar as cargas de trabalho 
entre os estados. Isto é conseguido através do 
encaminhamento inteligente de chamadas 
para os agentes de serviço mais qualificados, 
para o encaminhamento correto dos cidadãos 
e assim poder atender às suas necessidades 
de forma mais eficiente.

Enghouse Interactive permitiu ter um esquema 
de call center de acordo com os melhores do 
mercado, dando estabilidade à operação, já 
que a disponibilidade da ferramenta é superior 
a 99%. Antes disso, havia muitas interrupções 

no serviço. O mais importante é que o tempo 
de implementação foi um recorde, em um mês 
a ferramenta já estava em funcionamento.

A Enghouse Interactive foi pioneira na área de 
governo pela atenção de escritórios remotos 
com um baixo investimento. Antes da 
Enghouse Interactive, 14% das chamadas 
foram concluídas, e após sua implementação, 
98% do tráfego foi concluído.

Graças a uma ferramenta amigável para os 
beneficiários do Programa Prospera, pudemos 
incluir pessoas com pouco ou nenhum acesso 
à educação e permitimos que tivessem à mão 
tecnologia de ponta para satisfazer da melhor 

forma os seus pedidos e aceder ao apoio 
oferecido pelo governo.

Antes da implementação do Enghouse 
Interactive, não havia um controle eficiente da 
gestão telefônica na linha direta 01800. Não se 
sabia quantas chamadas eram recebidas, 
quantas eram atendidas e quantas não eram. 
Da mesma forma, não havia uma estratégia de 
roteamento inteligente ou pessoal qualificado 
suficiente para atender as chamadas em cada 
uma das delegações estaduais.

Através do encaminhamento inteligente de 
chamadas e da centralização das informações 
de forma unificada, os níveis de serviço e 
comunicação com os cidadãos foram 

significativamente melhorados, aumentando a 
percentagem de chamadas atendidas. Além 
disso, a ferramenta facilitou a atenção 
simultânea nos diferentes estados. Agora, 
quando um Estado não pode gerenciar a 
chamada, ela pode ser desviada para outro 
Estado ou para a Coordenação Nacional. 
Antes da implementação do Enghouse 
Interactive, se esta situação surgisse, a 
chamada simplesmente não seria atendida e o 
cidadão não poderia resolver o seu pedido.
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Sobre a Prospera

PROSPERA (Programa de Inclusão Social), articula e coordena a oferta institucional de programas 
e ações de política social, incluindo aqueles relacionados à promoção da produção, geração de 
renda, bem-estar econômico, inclusão financeira e trabalhista, educação, alimentação e saúde, 
voltados para a população em situação de pobreza.

www.prospera.gob.mx
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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


