
Plano de Condicionamento
Para melhorar a experiência do Cliente
Quatro receitas que permitirão colocar em forma a operação de 
seu Contact Center e redesenhar a viagem de seus clientes.
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RECEITA 1

O plano de eficiência para o Contact Center
Para estar um passo a frente da concorrência, as companhias necessitam assegurar que seus Contact 
Centers estejam sempre focados em entregar resultados eficientes.

Começamos nosso plano de condicionamento com uma receita que ajudará a mapear as possíveis melhores 
viagens de seus clientes e entregar uma experiência superior através de múltiplos canais de comunicação.

INGREDIENTES METODOLOGIA

Revisão da viagem do cliente

Atividade multicanal

Resolução no primeiro contato 
sem interrupções

Gestão de sua força de 
trabalho

Primeiro, revise a maneira como seus clientes se comunicam com você. Pergunte-se: entregamos aos nossos clientes o que pedem 
de forma rápida e facilmente? Necessitará conhecer sua idade e perfil; os dispositivos que utilizam e os problemas que querem 
resolver. Em seguida, prepare a mistura perfeita de sistemas, soluções, recursos humanos, políticas e processos para entregar 
eficiência em seu Contact Center e manter seus clientes satisfeitos.

Considere os canais de comunicações que oferece a seus clientes. Tem a combinação adequada? Necessita de todos? 
Assegure-se de dar a mistura adequada integrando diferentes canais para que o cliente não tenha que passar tempo fornecendo 
informações em um canal e na sequência ter que repetir quando mudar para outro.

Crie uma mistura rica em skills (habilidades) dentro do Contact Center com o objetivo de apoiar seus clientes eficientemente. 
Adicione capacidades de otimização a sua força de trabalho para que possa alinhar todos os canais de comunicação e os diferentes 
período do dia com seus recursos e, assim, garantir que seus clientes sempre recebam bom serviço através de todos os canais. 
Desta maneira sempre terá clientes felizes e recursos mais produtivos. E, finalmente, adicione à esta mistura ferramentas que 
analisem em tempo real para assegurar que os níveis de produtividade se mantenham altos em todas as interações de seus clientes.

1

2

3

1 3

2



FIT
EM

2018

RECEITA 2

A mistura indicada
Qualquer boa receita precisa ter a mistura correta de ingredientes. Analogamente, qualquer operação de Contact 
Center campeã precisa também encontrar esta “mistura perfeita” para entregar uma experiência superior. Nessa 
receita analisamos os diferentes ingredientes necessários, as quantidades indicadas e os passos detalhados para 
redesenhar a viagem de seus clientes e entregar-lhes total satisfação.

INGREDIENTES METODOLOGIA

Tecnologia

Recursos

Processos

Colaboração de todas as 
áreas de negócio

A tecnologia é um ingrediente vital de qualquer Contact Center moderno. Esforce-se em implementar uma plataforma que lhe ajude 
a dar respostas rápidas a seus clientes a partir de qualquer canal de comunicação, em qualquer momento e ofereça inteligência de 
negócio para garantir melhoras continuamente. Assegure-se de adquirir produtos de qualidade que lhe permita diferenciar os serviços 
que sua companhia oferece. A solução escolhida deveria permitir adicionar aplicações de acordo com a demanda de seus clientes.

Pense nos recursos que tem atualmente. Conta com a mistura indicada de skills? Seus agentes estão sendo designados corretamente? 
Está fazendo coincidir os skills de seus agentes às filas de interações do seu Contact Center, entregando cada uma delas ao agente 
disponível melhor qualificado? Se quiser resultados positivos terá que considerar todos esses elementos.

Poderá contar com a melhor plataforma tecnológica em seu Contact Center e os melhores recursos, mas mesmo assim, não alcançará 
seus objetivos a menos que otimize seus processos. Para atingi-los necessitará rever cada processo para que seja executado da melhor 
maneira para garantir sua eficácia. Ao final, tudo se concentra em mapear e provar a viagem do cliente; assegurar que os sistemas 
estejam integrados e bem conectados para permitir transferências sem interrupções e poder construir uma cultura que fomente a 
colaboração entre departamentos e clientes, provedores e parceiros.
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Sem dúvida alguma, os ingredientes 
são a chave de qualquer receita de 
contact center, mas para obter os 
melhores resultados necessitará 
encontrar sua mistura perfeita.
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RECEITA 3

Manualmente ou com máquina
Algumas tarefas na cozinha, geralmente as que são mais sensíveis ao tato como amassar a massa ou uma 
cobertura de um bolo, são melhores executadas se são feitas com a mão. Entretanto, outras tarefas como bater 
claras de ovos ou cortar vegetais muitos finos, são feitas de forma automatizada. As receitas mais exitosas tendem 
a encontrar um equilíbrio entre os dois, uma fórmula que também se aplica nas operações de Contact Center.

INGREDIENTES METODOLOGIA

Autosserviço para tarefas 
rotineiras

Engagement proativo

Recursos humanos para 
tarefas mais complexas

Atingir o equilíbrio indicado

As simples tarefas em um contact center frequentemente podem ser realizadas através de autosserviços. Agregue um IVR para 
gerenciar trabalhos rotineiros, mescle-os com chatbots para começar uma conversa com seus clientes para poder oferecer-lhes respostas 
rápidas. Configure um fórum que permita que seus clientes possam encontram perguntas e respostas comuns e reduza sua necessidade 
de contatar um agente de serviço.

Implemente autosserviços para ser proativo e evitar o recebimento de chamadas: envie alertas, notificações de pagamento, e-mails ou 
recordações para consultas médicas. Isso não apenas ajuda a reduzir o tráfego de chamadas, mas também incrementa a rentabilidade 
e permite aos clientes a resolução de problemas por si mesmo. No entanto, tenha presente a possibilidade de oferecer uma opção de 
call-back ou para falar com um agente, assegurando a cobertura de todos os possíveis cenários.

Garanta o equilíbrio indicado. Não é suficiente adicionar os ingredientes aleatoriamente, acrescente com cuidado. Todos os contact 
center necessitam não apenas compreender quando se soluciona mais facilmente um requerimento através da intervenção humana, mas 
também quem está mais qualificado dentro da organização para resolver da melhor forma, segundo suas habilidades e experiência. Além 
disso, é crucial ter clara a importância que tem o toque humano na gestão de requerimentos complexos, elemento que nenhum sistema 
por mais inteligente que seja poderá assumir completamente.
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3Fica claro então que a chave para uma 

operação de contact center bem 
balanceada reside em ter a combinação 
ideal de gestão manual e automatizada. 
Contar com os ingredientes corretos e 
seguir a receita descrita anteriormente lhe 
ajudará a alcançar os resultados 
desejados. 
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RECEITA 4

Medição é tudo
Medir todos os ingredientes nas proporções exatas sempre tem sido fundamental para qualquer receita. No mundo 
das comunicações com clientes é igualmente importante que as medições sejam precisas, mas as organizações 
também necessitam assegurar que estão mensurando o necessário. As formas tradicionais de medir o sucesso 
utilizando métricas como tempo médio de atendimento (AHT) e o número de chamadas que cada agente trabalha 
são cada vez mais obsoletas e não são suficientes.

INGREDIENTES METODOLOGIA

Monitoração em tempo real

Parametrização de serviços

Cumprimento e gestão de 
conflitos

Incorpore a monitoração em tempo real e capacidades de treinamento na sua receita. Identifique áreas de melhorias e caso seja 
necessário intervenha nas chamadas. Também pode utilizar informação coletada das interações ou de seus programas de treinamento 
periódico para capacitar seus agentes em tempo real e assegurar que o esforço de seus clientes seja reduzido, economizando tempo e 
dinheiro em todo o processo.

Adicione capacidade de parametrização de todos seus serviços e assim garantir que se cumpram os objetivos. Aqui é crucial analisar 
o comportamento dos registros. Para as campanhas, especificamente de Outbound, o comportamento dos registros é vital, a base de 
dados é a alma da operação. Ou seja, ter dados históricos e em tempo real para definir estratégias de base de dados com o objetivo de 
obter maior proveito: estratégias como segmentação por produto, nível socioeconômico, tipo de pessoa, orientação sexual, idade, 
localidade, etc. Desta forma, há um maior aproveitamento da base de dados, reduzindo custos e assegurando maior sucesso das 
campanhas.

O cumprimento e a resolução de conflitos são parte vitais da mistura. As ferramentas de monitoração e controle em tempo real podem 
alertar sobre informações importantes ou obrigatórias que eventualmente tenha se esquecido durante a chamada, ou que tenha sido 
informada de maneira incorreta. Isso ajuda a contribuir no cumprimento e redução de cancelamentos e conflitos com seus clientes.
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A habilidade de medir não somente o 
desempenho do engajamento com seus 
clientes senão também sua qualidade e 
o elemento emocional de qualquer 
interação é a chave para o sucesso da 
operação de seu contact center. 
Resumindo, não se pode gerenciar o que 
não está mensurando. 1
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Sobre a Enghouse Interactive
Enghouse Interactive (www.enghouseinteractive.es) oferece a tecnologia e a experiência para maximizar 
o valor de cada interação com o cliente. A companhia desenvolve um amplo portfólio de soluções de 
gestão de interações com clientes. As principais tecnologias incluem contact center, console de 
atendimento, discador automático preditivo para chamadas ativas, gestão de conhecimento, IVR e 
soluções de gravação de chamadas compatíveis com qualquer ambiente de telefonia através dos 
modelos de aquisição, locação como serviços ou em nuvem. Enghouse Interactive possui milhares de 
clientes em todo o mundo, suportados por uma rede de parceiros estratégicos e mais de 800 
profissionais dedicadas às operações internacionais da companhia.

Enghouse Interactive é uma unidade de negócio da Enghouse Systems Limited, uma companhia de 
software y serviços cotada na bolsa de valores de Toronto (TSX) sob o símbolo “ENGH”. Fundada em 
1984, Enghouse Systems é uma companhia consistentemente rentável, que tem crescido tanto de 
maneira orgânica como através das aquisições de especialistas incluindo AndTek, Arc, CosmoCom, 
Datapulse, IAT, IT Sonix, Presence Technology, Survox, Reitek, Safeharbor, Survox, Syntellect, Telrex, 
Trio, Voxtron and Zeacom. Maiores informações em www.enghouseinteractive.es

Siga-nos: 

FIT
EM

2018

Presence Suite é uma solução 
da Enghouse Interactive.


