ENGAJAMENTO
DO COLABORADOR:
A CHAVE PARA ÓTIMAS
EXPERIÊNCIAS DO CLIENTE

Introdução
A filosofia por trás da otimização do desempenho do contact center mudou
fundamentalmente.
Os gestores e supervisores de contact center costumavam perguntar: “Como
podemos melhorar o desempenho dos nossos agentes?”.
Por outro lado, os líderes de contact center de hoje estão perguntando: “Como
criamos um ambiente em que nossos agentes queiram dar o melhor de si todos
os dias?”.
A razão para esta mudança é simples. Pesquisas mostram claramente que
colaboradores de contact center altamente engajados permanecem em seus
empregos atuais por mais tempo e têm melhor desempenho. Mais importante
ainda, o engajamento dos colaboradores é um fator de suma importância na
determinação da qualidade da experiência do cliente.
Como Michael Harris, Chief Officer de Marketing e Produtos da Alvaria, gosta
de dizer: “É impossível ter uma experiência do cliente excepcional sem ter uma
experiência do colaborador excepcional”.
Este guia explica algumas das maneiras pelas quais as empresas líderes de
hoje estão usando a tecnologia para criar uma ótima experiência para os
colaboradores, melhorar seu engajamento e, por sua vez, oferecer experiências
de alto nível aos clientes.

“Oferecer uma ótima experiência do cliente é impossível sem oferecer uma ótima experiência aos colaboradores”.

EXPECTATIVAS E Metas Claras
Para alcançar melhorias de desempenho sustentadas, os agentes
precisam de metas claras para avaliar seu rendimento. Eles também
precisam de feedback consistente (de preferência diário) que lhes permita
acompanhar seu desempenho ao longo do tempo.
Idealmente, o feedback de desempenho deve ser específico e granular
o suficiente para permitir que os agentes se autocorrijam sem a
necessidade de intervenção de um supervisor. Além de ser mais eficiente,
a autocorreção é mais gratificante e suporta níveis mais altos de
satisfação e engajamento.
Alvaria™ Performance permite que os líderes do contact
center apoiem o engajamento do agente, definindo
expectativas claras e fornecendo feedback diário. As metas do
agente podem ser alinhadas com os objetivos organizacionais
para garantir que o desempenho do contact center seja
otimizado de forma a gerar o maior impacto positivo na
organização.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
OBJETIVA E Consistente
Equidade e objetividade são fundamentais para manter a satisfação e o
engajamento dos colaboradores. Quando se trata de avaliação de desempenho,
é essencial que os agentes sintam que estão sendo avaliados de forma justa,
objetiva, consistente e livre de qualquer tipo de viés.
Uma ótima solução de tecnologia de contact center deve usar vários caminhos
para garantir que isso aconteça.

Gravações
As gravações de chamada são uma ótima ferramenta para fins de avaliação
e treinamento. Melhor ainda é dar aos supervisores a capacidade de revisar
gravações com os agentes para esclarecer avaliações e ilustrar as áreas potenciais
de melhoria.
Seu software de contact center deve permitir que você grave e reproduza
facilmente as interações, incluindo pausar, rebobinar e repetir as principais seções.
Isso ajuda a criar um senso de equidade e objetividade, pois os agentes podem ver
exatamente a quais partes de suas interações os supervisores estão se referindo ao
identificar áreas de melhoria.

Calibrando Avaliações
É igualmente importante que os agentes saibam que receberão feedback
consistente, independentemente de quem o entregue.
Portanto, seu software deve ter exercícios para treinadores e supervisores que
garantam uniformidade nas avaliações — ou seja, “treinar os treinadores”.
Por exemplo, Alvaria™ Quality inclui um recurso de calibração que programa
automaticamente todos os treinadores para avaliar a mesma interação. Os
treinadores podem então comparar suas notas entre si, a fim de identificar
discrepâncias e garantir consistência.

Autoavaliação do Agente
Outra maneira ponderosa de aumentar o engajamento é envolver os agentes no
processo de avaliação.
Alvaria Quality inclui um recurso que permite aos agentes e supervisores avaliar as
mesmas interações e comparar pontuações e, em seguida, abordar discrepâncias.
Isso ajuda os agentes a entender melhor o processo de avaliação, permitindo uma
autocorreção mais eficaz e criando um maior senso de equidade e objetividade.

Gamificação
A gamificação é uma maneira poderosa de impulsionar a melhoria no
desempenho do contact center. Mas existem algumas considerações chave para
garantir que a gamificação tenha o efeito pretendido.
Por um lado, é importante entender que todos respondem de forma diferente a
desafios, competições e recompensas. Seu programa de gamificação do contact
center deve ser flexível, configurável e oferecer vários caminhos para reconhecer e
recompensar o desempenho.
Aqui estão alguns exemplos de como você pode empregar a gamificação para
melhorar o engajamento e o desempenho dos agentes.

Competições e Duelos Frente a Frente
Algumas pessoas são altamente motivadas pela competição. Para esses indivíduos,
as competições de equipe contra equipe ou agente contra agente podem ser muito
eficazes.
Para as competições, criar equidade é importante. Seu software de gamificação
deve facilitar ajustes de acordo para que todos tenham um jogo equilibrado.

Recompensas por Marcos e Conquistas Individuais
Nem todos respondem positivamente à competição interpessoal. Se este é
o único método de gamificação que seu contact center usa, o estresse extra
que ele causa pode realmente ser desmotivador para alguns de seus agentes.
Consequentemente, seu programa de gamificação também deve oferecer
recompensas por conquistas individuais.

Níveis de Status
Ter um senso de importância ou eminência entre os colegas pode ser um poderoso
motivador. Emblemas, títulos e níveis de status que os agentes podem desbloquear
por meio de marcos de desempenho são uma ótima maneira de aproveitar essa
motivação intrínseca.

Reconhecimento Público
Para algumas pessoas, o reconhecimento é um motivador mais forte do que
recompensas tangíveis. As tabelas de classificação públicas e anúncios de prêmios
podem fornecer reforço positivo para um trabalho bem-feito.

Treinamento
A gamificação também pode ser usada para melhorar a experiência de treinamento
e integração, tornando-a mais agradável e eficaz. Isso porque a gamificação torna o
treinamento mais envolvente e reduz seus custos gerais, ao mesmo tempo em que
aumenta a compreensão e retenção de informações.

Alvaria™ Motivate usa mecânicas
de jogos para motivar e engajar os
colaboradores, ao mesmo tempo
em que alinha perfeitamente o
comportamento dos colaboradores
aos objetivos da empresa.

Flexibilidade e ACESSIBILIDADE MÓVEL
Os agentes de contact center de hoje classificam a flexibilidade de escalas
no topo de sua lista de prioridades no local de trabalho. Isso é ainda mais
verdadeiro para os agentes que trabalham em casa.
Mas não é apenas flexibilidade que os agentes desejam. No mundo móvel
de hoje, é importante que seus agentes possam executar de forma rápida
e fácil todas as funções de gestão de horários a partir de seus dispositivos
móveis. Isso inclui escolher turnos, enviar solicitações de mudança de
horário, receber notificações de atualização e muito mais.
Na verdade, quanto mais funções essenciais os agentes tiverem acesso a
partir de seus dispositivos móveis, melhor. Por exemplo, Alvaria™ Motivate
permite que os agentes acessem seus painéis de gamificação via celular
para acompanhar seu progresso, ver sua posição nas competições e muito
mais. Esta acessibilidade a qualquer momento oferece suporte a um nível
de engajamento ainda maior, permitindo que os agentes verifiquem seu
progresso mesmo fora do horário de trabalho.
A questão é que os agentes de hoje desejam flexibilidade,
mobilidade e controle. Atender a esses essenciais é
fundamental para oferecer uma ótima experiência
do colaborador.

Os agentes de contact center de hoje
querem flexibilidade, mobilidade e
controle. Alvaria™ Workforce Mobile
oferece isso em uma plataforma móvel
intuitiva e fácil de usar. As funções
móveis incluem:

•
•
•
•

Gestão e coordenação de escalas
Métricas de desempenho individuais
Notificações configuráveis
Interface intuitiva que imita Alvaria Workforce para desktop

Eleve a Experiência do Colaborador
com a Alvaria
A suíte de Workforce Engagement Management (WEM) da Alvaria oferece às
organizações um conjunto incomparável de ferramentas para proporcionar uma
experiência do colaborador excepcional e maximizar seu engajamento.
Visite nosso site hoje para ver por que as principais corporações do mundo recorrem
à Alvaria para ajudá-las a criar lealdade vitalícia dos clientes por meio da otimização
do contact center.

SOBRE A ALVARIA
A Alvaria é líder mundial em soluções de experiência
do cliente (CX) e de gestão do engajamento da força
de trabalho (WEM) em escala enterprise. Nosso
nome é derivado do latim para “colmeias” — a
forma perfeita da natureza por milhões de anos —
trazendo soluções que são escaláveis, resilientes e
seguras, com eficiência, velocidade e precisão.
Visite nosso site hoje para saber mais sobre as
soluções líderes da indústria da Alvaria.
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