QUATRO TENDÊNCIAS
TECNOLÓGICAS QUE MOLDAM
OS CONTACT CENTERS MODERNOS
A tecnologia está mudando a maneira como as organizações oferecem grandes
experiências aos clientes. Aqui estão quatro tendências que você precisa conhecer.

Visão Geral
O cenário de negócios está evoluindo em um ritmo vertiginoso. A transformação digital, as mudanças
nas expectativas dos clientes e o aumento dramático do trabalho remoto em todas as indústrias
são apenas algumas das principais tendências que mudam fundamentalmente a forma como as
organizações operam.
Todas essas tendências afetam diretamente os contact centers, criando novos desafios na busca por
proporcionar experiências diferenciadas aos clientes.
Para enfrentar esses desafios, os contact centers estão se voltando para a próxima onda de soluções
tecnológicas. Aqui estão quatro principais tendências de tecnologia que estão ajudando os contact
centers enterprise de hoje a prosperar no novo ambiente de negócios.

ENTREGA de Software na Nuvem
Para a maioria dos contact centers enterprise, os benefícios de migrar para
um modelo de entrega de software na nuvem são substanciais demais
para serem ignorados. A grande maioria dos contact centers nos Estados
Unidos e no Reino Unido já migraram uma ou mais de suas principais
soluções de software para a nuvem, e mais o farão nos próximos anos.
Existem várias forças motrizes por trás da transição para a entrega na
nuvem, incluindo o aumento do trabalho remoto, avanços gerais na
tecnologia de nuvem e a tendência geral de software como serviço (SaaS)
por muitos provedores de software de contact center.
A contenção de custos é um dos principais benefícios da migração para
a nuvem. Por exemplo, um sistema on-premise requer que você compre
e mantenha hardware suficiente para dar suporte a picos de pessoal e
volumes de chamadas. A nuvem, por outro lado, oferece um alto nível
de escalabilidade, permitindo que você use (e pague) os recursos de que
precisa, quando precisar.
Um modelo na nuvem também oferece acesso imediato a quaisquer
atualizações e aprimoramentos de software, sem atrasos ou possíveis
problemas de atualização de software em seus servidores on-premise. Por
todas essas e outras razões, a tendência dos contact centers migrarem em
massa para a nuvem continuará nos próximos anos.

Análise AVANÇADA
As análises podem ajudá-lo a melhorar a eficiência e eficácia de todos os
aspectos das operações do seu contact center. Quase todos os contact
centers já usam alguma forma de análise básica.
Mas os recursos analíticos modernos usados pelos contact centers
enterprise mais avançados de hoje abrem um novo mundo de
possibilidades. Enquanto a análise tradicional ajuda as organizações a
entender o que está acontecendo em seus contact centers agora, análises
avançadas podem ajudá-las a prever o que acontecerá a seguir.
Com essas análises, seu contact center pode deixar de ser uma oferta de
atendimento reativo para fornecer uma vantagem estratégica, melhorando
proativamente a experiência do cliente.
É claro que, para aproveitar ao máximo seus recursos analíticos, você precisa
de uma plataforma de software unificada que possa agregar as enormes
quantidades de dados gerados pelas operações do contact center. Só então,
com seus dados centralizados e acessíveis por meio de uma “única fonte da
verdade”, você poderá obter as informações mais úteis.

Para aproveitar ao
máximo suas análises,
é necessário ter uma
plataforma unificada
que possa agregar as
enormes quantidades
de dados gerados
pelas operações do
contact center.

As análises avançadas de contact center incluem:

Análise de Fala
A análise de fala pode revisar
automaticamente o áudio da
chamada para fazer coisas como:

• Extrair informações úteis sobre
conteúdo ou participantes

• Revisar e classificar chamadas
automaticamente com base em
uma tabela de desempenho
definida pelo usuário

• Avaliar o desempenho do
agente e identificar áreas para
treinamento ou capacitação em
potencial

• Identificar dúvidas comuns de
clientes ou outras tendências
importantes
O uso mais imediato dessas
informações é melhorar as
operações do contact center. Mas
as informações obtidas a partir da
análise de fala também podem
ser aplicadas em outras áreas do
negócio, incluindo marketing,
vendas, desenvolvimento de
produtos e muito mais.

Análise
Preditiva
Análise de Fala
em Tempo Real
A análise de fala em tempo real
(RTSA) é um subconjunto de
análise de fala que pode fornecer
feedback instantâneo enquanto
a chamada está em andamento.
Esse feedback pode ser entregue
ao agente que realiza a chamada,
incluindo sugestões de possíveis
respostas às perguntas do
cliente, garantindo que o agente
leia quaisquer isenções legais
necessárias ou cumpra outros
requisitos de compliance, ou
apontando uma oportunidade
para uma sugestão de venda
adicional, apenas para citar
alguns. Outras vezes, o sistema
RTSA pode notificar um
supervisor de que é hora de
intervir na chamada.

Como o nome sugere, a análise
preditiva ajuda os contact centers
a antecipar o que está por vir. Os
aplicativos para análise preditiva
são amplos e estão em constante
expansão. Eles incluem prever
volumes de chamadas em datas
e horários específicos, otimizar a
equipe com base nos volumes de
chamadas esperados em diferentes
canais, identificar clientes com
maior risco de abandono e muito
mais.
A análise preditiva também
pode ter um grande impacto
nas operações outbound. Por
exemplo, ela pode ajudar a
identificar as pessoas certas
para contatar, quando entrar
em contato e por meio de quais
canais, para que os agentes
possam aproveitar ao máximo
cada tentativa de contato.

Gestão de Contato OMNICANAL
Os contact centers costumavam operar como um serviço
necessário e que estava disponível durante o horário
comercial. Hoje, os clientes esperam poder entrar em
contato com as empresas em seu próprio horário e pelo
canal de sua preferência.
Como resultado, o contato omnicanal com o cliente
tornou-se uma necessidade quase absoluta para as
empresas de hoje. E para as organizações que dominam
a omnicanalidade, as recompensas podem ser imensas.

Por exemplo, as empresas que adotam uma estratégia
omnicanal têm, em média, taxas de retenção de clientes
91% mais altas anualmente do que as empresas que não
adotam.
Mas a adoção de uma estratégia omnicanal traz desafios
significativos que devem ser enfrentados para colher todos
os benefícios dessa abordagem e garantir experiências
consistentemente excelentes para o cliente em todos os
canais.

Desafio #2:

Desafio #1:

Continuidade de Contexto
Os clientes esperam experiências contínuas em todos os
canais. Isso exige que o software do seu contact center
compartilhe automaticamente as informações do cliente
de canal para canal e disponibilize informações relevantes
para os agentes que respondem às solicitações dos
clientes por meio desses canais.
Isso é chamado de “continuidade de contexto” —
a capacidade de os clientes fazerem a transição
de um canal de comunicação para outro sem
precisar repetir suas informações pessoais ou
de conta ou o que estão tentando realizar.

Programação de Escalas do
Agente Omnicanal
Dimensionar corretamente o seu contact center é
sempre um desafio. A omnicanalidade multiplica
esse desafio porque você não precisa mais apenas do
número certo de agentes — você também precisa do
número certo de agentes para lidar com solicitações
em canais individuais.

As empresas que
adotam uma estratégia
omnicanal têm, em
média, taxas de
retenção de clientes 91%
mais altas anualmente
do que as empresas
que não adotam.

Os modelos tradicionais de gestão da força de
trabalho não foram projetados para um ambiente
omnicanal. Consequentemente, eles não têm a
capacidade de escalar com precisão os
agentes em ambos os canais de voz e em
vários canais digitais. Os contact centers
de hoje precisam de soluções de software
que ofereçam recursos avançados de
previsão e programação de escalas para
atender à demanda omnicanal.

Gamificação
A gamificação refere-se à aplicação de mecânicas de
jogos nas operações do contact center, normalmente por
meio de concursos e sistemas de recompensa para atingir
objetivos significativos. A gamificação é uma maneira
poderosa de alinhar as metas do agente com as metas
organizacionais e melhorar a produtividade geral do
contact center.
Uma das tendências em evidência nos últimos anos é
a ligação direta entre a experiência do colaborador e a
experiência do cliente. Em poucas palavras, é impossível
proporcionar uma ótima experiência ao cliente sem uma
ótima experiência do colaborador.
Um dos principais benefícios da gamificação é o aumento
do engajamento dos colaboradores, um fator importante
para que tenham uma experiência positiva. Os dados
que sustentam a importância do engajamento dos
colaboradores são inequívocos. Considere estes números:

• Empresas com colaboradores altamente engajados têm
um crescimento médio de receita de 2,3 vezes maior em
3 anos do que as empresas cujos colaboradores têm um
nível médio de engajamento

• Empresas com colaboradores engajados superam em
202% as que não o têm

No entanto, de acordo com a Gallup, os níveis de
engajamento dos colaboradores em nível nacional
nos Estados Unidos giram em torno de 30%, indicando
grandes oportunidades de melhoria na maioria das
organizações.
A gamificação oferece benefícios comprovados em
termos de engajamento do agente, satisfação no trabalho
e desempenho por meio de:

• Reconhecimento e recompensas que incentivam os
agentes a cumprir cotas significativas, alcançar marcos
importantes ou fornecer consistentemente altos níveis
de serviço

• Feedback perpétuo que ajuda os agentes a melhorar por
conta própria, sem a intervenção do supervisor ou gestor

• Visibilidade constante do desempenho individual e de
equipe em comparação com os colegas e indicadores
chave de desempenho (KPIs)

Empresas com colaboradores
engajados superam em 202%
as que não o têm.

Seu contact center está otimizado para o ambiente
de negócios atual?
Os contact centers não são mais simples ofertas de serviços que existem para lidar com reclamações de
clientes e perguntas rotineiras. Para as empresas de hoje, eles compreendem um dos componentes mais
essenciais do esforço geral para criar ótimas experiências do cliente.
Mas para que os contact centers cumpram esse papel expandido, novas soluções tecnológicas são
necessárias. Agora é a hora de avaliar se o seu contact center está ou não equipado com as ferramentas
necessárias para diferenciar estrategicamente sua organização da concorrência.
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