
IBERDROLA SUPERA COM SUCESSO O 
SEU DESAFIO DE MIGRAR PARA CLOUD 

Iberdrola, um grupo empresarial espanhol dedicado à produção, distribuição e
comercialização de energia, procurava a homogeneidade num cenário de vários
fornecedores que, para a venda de canais telefónicos, utilizavam as suas próprias
tecnologias e metodologias. Também queria ser capaz de analisar e estruturar os dados a
fim de tomar decisões estratégicas. Estes requisitos levaram a empresa a implementar o
Altitude Cloud, da Enghouse Interactive, depois de ganhar o pedido de propostas (RFP)
lançado pela Iberdrola. Actualmente, a solução é utilizada pelas 12 BPO que foram
facilmente incorporadas no projecto. Embora o objectivo inicial seja a optimização das
chamadas de saída, a iniciativa é muito mais ambiciosa.

Na Iberdrola estavam conscientes de que, na
situação em que se encontravam, era difícil
consolidar a informação proveniente de cada
subcontratante. 

"Foi difícil realizar uma análise globalizada e
estruturada dos dados para tomar decisões
estratégicas que resultassem numa melhor
experiência do cliente, 

-Gonzalo Estévez de Pablo, responsável pela
inovação e gestão tecnológica dos canais de
serviço ao cliente na Iberdrola.

Caso de estudo



CHAVES DO SUCESSO

Era difícil gerir as expectativas de cada organização que já tinha trabalhado sob outras
condições. Em qualquer caso, ter experiência suficiente, objectivos claros e uma forte
vocação de serviço das três partes (BPOs, Enghouse Interactive e Iberdrola), permitiu que o
destacamento fosse um sucesso.

Actualmente, as BPO trabalham com processos e argumentos comuns e com uma única
fonte de informação, e a Iberdrola tem o controlo do processo e do procedimento.
Qualquer mudança no modelo de negócio é implementada ao mesmo tempo em todas as
BPO, evitando atrasos e custos excessivos e minimizando grandemente a probabilidade
de erro ao não ter de enfrentar estas tarefas em vários pontos diferentes.

"Queríamos passar de um modelo de gestão de vendas em que os fornecedores gerissem as
vendas com a sua própria tecnologia, para um modelo em que geríssemos directamente o
modelo de negócio com a implementação de uma solução de cloud computing. Desta
forma, poderíamos concentrar-nos na operação empresarial e a Enghouse Interactive na
manutenção e evolução da ferramenta tecnológica". 

- Óscar Pascual de Castro, responsável pelo telemarketing na Iberdrola.

 

Um ponto em que foi tomado extremo cuidado foi a migração de soluções, uma vez que a
operação de televendas estava em curso e a produção não podia ser posta em risco. Isto
tornou necessário passar à nova aplicação por fases e corrigir quaisquer desvios do modus
operandi de cada BPO com cada nova incorporação. Um elemento positivo foi a
incorporação nessa altura de novas BPO à actividade do canal devido ao seu crescimento,
o que ajudou a amadurecer o novo ecossistema.

Da mesma forma, a incorporação das equipas em cada nova BPO foi também gradual,
perseguindo o risco zero de perda da capacidade produtiva.

Além disso, para assegurar o sucesso, foi dada formação específica na utilização da
plataforma e do novo modelo de negócio para cada nova incorporação.



Pouco depois da Iberdrola ter adquirido a solução da Altitude, a Enghouse Interactive
comprou a Altitude e toda a direcção e pessoal da Enghouse estavam à sua disposição
para avançar e alcançar um objectivo comum. O objectivo era que os agentes tivessem
uma solução centralizada e globalizada para poderem vender os produtos da Iberdrola.

A televendas é uma actividade altamente regulamentada, neste caso o cliente
precisava de ser capaz de adaptar o modelo de negócio a novas
regulamentações, pelo que a solução Altitude da Enghouse Interactive facilita
à empresa a garantia do seu trabalho dentro do âmbito e dos prazos exigidos.

FERRAMENTA IMPLEMENTADA

QUANDO A COLABORAÇÃO FLUI

"É uma solução modular, escalável e de rápida implementação
que permite uma gestão unificada de todas as interacções do
utilizador final. Os nossos clientes só têm de se preocupar com a
manutenção e podem concentrar-se no seu negócio principal.
Além disso, oferece um modelo económico de pay-per-use.

-Maite Martín - Customer Success Manager 
em Enghouse Interactive



Este projecto permitiu à Iberdrola ganhar consistência operacional, flexibilidade e
um time-to-market muito mais curto do que no cenário anterior. Altitude Cloud dá-
lhes uma melhor gestão da sua actividade e têm uma operacionalidade optimizada,
pois centralizaram toda a informação e todos os fornecedores estão ligados a um
único ponto.

A plataforma tem capacidade para ser utilizada por mais de 2.000 postos
simultâneos. É actualmente utilizado por 1,200
agentes.
O sucesso da implementação foi rapidamente reflectido em pontos específicos, tais
como ter resultados em que se pode confiar, precisamente devido à solidez que
advém de ter todas as BPO a trabalhar num único ambiente.

Para a Iberdrola, não existem tais lacunas impossíveis em alguns indicadores
importantes do nosso negócio, tais como, por exemplo, a conversão ou a relação
de contacto útil. É claro que ainda existem diferenças entre as diferentes equipas,
mas são razoáveis, ao passo que antes de tudo estava altamente dependente dos
critérios e da informação em cada BPO.

IBERDROLA'S OPERAÇÕES DE TELEVENDAS NA 
CLOUD

RESULTADO



Enghouse Interactive

A Enghouse Interactive, uma subsidiária da Enghouse Systems Limited (TSX:
ENGH), é um fornecedor líder mundial de software e serviços de contact center,
fornecendo serviços optimizados ao cliente e transformando o contact center de
um centro de custos para um poderoso motor de crescimento. As nossas práticas e
soluções permitem às empresas alavancar significativamente as interacções diárias
com os clientes para extrair insights críticos que aumentam a lealdade dos
clientes, e descobrir novas oportunidades lucrativas e valiosas.

Apoiando mais de 10.000 clientes, em 120 países, a Enghouse Interactive opera em
conformidade com os regulamentos locais e apoia qualquer tecnologia telefónica,
quer implantada no local ou na nuvem, assegurando que os nossos clientes
possam ser contactados pelos seus clientes - a qualquer hora, em qualquer lugar e
através de qualquer canal.

www.enghouseinteractive.com
contact.spalat@enghouse.com


