
OTIMIZANDO SEU CONTACT 
CENTER MODERNO:
Um Guia de Autoavaliação



Introdução

Otimizar o desempenho do agente e a experiência do cliente em um call center 
moderno apresenta um conjunto único de desafios. A ascensão do call center 
virtual e as demandas de contato omnicanal são duas razões primárias.

No entanto, com a solução de software de contact center certa, esses desafios 
podem ser transformados em pontos fortes.

Este guia de autoavaliação se concentra em quatro dos maiores desafios 
enfrentados pelos contact centers de hoje. Continue lendo para ver se você tem 
as soluções certas para transformar esses desafios em vantagens competitivas.



Desafio #1: MAXIMIZAR A PRODUTIVIDADE 
DO AGENTE REMOTO
Rastrear, gerenciar e otimizar a produtividade de agentes remotos pode ser 
difícil. Sem a supervisão presencial, muitos líderes de contact center temem que 
a qualidade do serviço e a experiência do cliente se deteriorem.

Com as ferramentas certas à sua disposição, ter agentes remotos como parte da 
força de trabalho do seu contact center pode realmente melhorar a experiência 
do cliente. Aqui estão algumas das razões:

•  Contrate agentes de qualquer lugar, expandindo seu conjunto talentos 
disponíveis e aumentando o número de agentes de qualidade que você pode 
contratar.

• Agentes em diferentes fusos horários possibilitam o serviço 24 horas por dia.
•  O trabalho remoto fornece a flexibilidade que muitos agentes hoje exigem 

ou preferem, aumentando potencialmente a satisfação e o engajamento no 
trabalho — ambos são determinantes chave no desempenho dos agentes.

Aproveitar esses benefícios requer ter as soluções certas para superar 
os desafios do contact center virtual.



Análise de Interação com o Cliente

Análises abrangentes e confiáveis de interação com o cliente são essenciais para 
os contact centers de hoje. As análises de interação com o cliente fornecem 
informações acionáveis sobre onde seus agentes podem melhorar. E o mais 
importante, elas podem ajudar você a identificar quais melhorias terão o maior 
impacto na experiência do cliente.

As análises de interação com o cliente vêm em uma variedade de formas, incluindo:

• Índices de satisfação do cliente
• Tempos de resposta de chamadas
• Dados de análise de fala
• Taxas de abandono de chamadas
• Tempo médio de atendimento

Análises detalhadas, confiáveis e acionáveis como essas permitem que você fique 
de olho nas interações entre agente e cliente, independentemente de onde seus 
agentes estejam localizados.

Alvaria Engagement Analytics™ apresenta informações chave que dão 
visibilidade a 100% de suas interações de texto e voz.

Software de Gestão de Desempenho

O robusto software para a gestão de desempenho é outro componente essencial para 
manter a alta produtividade em um contact center virtual.

Idealmente, este software fornece feedback direto aos agentes para ajudá-los a se 
autocorrigir, bem como alertar supervisores e treinadores quando eles precisam 
intervir e fornecer treinamento mais direcionado a um agente específico.

Comunicar claramente as expectativas para os agentes também são importantes 
para garantir o alinhamento com as metas e objetivos da empresa. A solução de 
gestão de desempenho do seu contact center deve ter a capacidade de fornecer 
orientação direta e fácil de entender que mantenha os agentes focados no que 
mais importa.

Alvaria Performance™ apresenta métricas históricas e em tempo real que 
ajudam agentes, supervisores e gestores a melhorar continuamente as 
operações do contact center para atingir metas críticas.



Desafio #2: 
MANTER O ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES
O engajamento dos colaboradores é um dos principais fatores determinantes 
para oferecer uma ótima experiência do cliente. O engajamento sempre foi um 
desafio em ambientes corporativos de contact center, que muitas vezes podem ser 
acelerados e estressantes e podem exigir interações que os agentes consideram 
repetitivas.

Uma das chaves para maximizar o engajamento é fornecer feedback constante 
sobre o desempenho e áreas de melhoria potencial.

Gamificação
A gamificação é um método comprovado para aumentar o engajamento dos 
colaboradores. A gamificação é eficaz em parte porque combina feedback constante 
com definição de metas, aproveitando a motivação intrínseca e extrínseca dos 
colaboradores para melhorar e desbloquear conquistas mais altas.

Muitos contact centers têm usado versões simplificadas de gamificação, como 
tabelas de classificação que classificam agentes em KPIs específicos. Mas com um 
sistema de gamificação mais sofisticado, o impacto e os benefícios podem ser muito 
amplificados.

Por exemplo, alguns agentes são mais motivados por recompensas tangíveis, 
enquanto outros são mais motivados pelo reconhecimento. Seu programa de 
gamificação agrada a ambos os grupos?

A gamificação faz com que 83% dos colaboradores se sintam mais 
motivados e ajuda a reduzir o absenteísmo em até 41%.

Aqui estão algumas características-chave de um ótimo programa de gamificação:

• Fornece diferentes tipos de recompensas que agradam a diferentes personalidades.
•  É flexível e configurável, permitindo que você ajuste as recompensas para manter 

as metas do agente alinhadas com os objetivos da empresa.
•  Oferece opções para criar paridade, garantindo que agentes que trabalham em 

diferentes canais ou em diferentes campanhas tenham oportunidades iguais para 
atingir metas e ganhar recompensas.

Além disso, poder acompanhar suas estatísticas a partir do celular é importante 
(especialmente para agentes remotos).

Alvaria Motivate™ usa mecânicas de jogos para motivar e engajar 
os colaboradores do call center, dando suporte a melhor retenção e 
desempenho dos colaboradores e, por fim, melhorando a experiência do 
cliente.



Os contact centers 
têm uma alta taxa 
de rotatividade de 

colaboradores

30% a 45% de taxa 
média de rotatividade

Mais de 2x a média 
para outras ocupações

Desafio #3: 
LIMITAR A ROTATIVIDADE 
DE COLABORADORES
Manter seus melhores agentes é fundamental 
para manter os níveis máximos de produtividade 
e experiência do cliente. Embora melhorar o 
engajamento dos colaboradores seja apenas 
uma peça do quebra-cabeça, é uma peça grande. 
Pesquisas indicam que colaboradores engajados 
têm até 87% menos chances de sair.

Quão bem você entende seus agentes?

Em sua essência, limitar a rotatividade se resume a entender os desejos e 
necessidades de seus colaboradores e, em seguida, garantir que seu contact 
center atenda às áreas mais importantes. A Alvaria realiza uma pesquisa anual com 
agentes de contact center para saber o que é importante para eles.

Aqui estão algumas das coisas que os agentes do contact center citam como mais 
importantes:

• Salário competitivo
• Sentir-se respeitado como indivíduo
• Ambiente de trabalho justo
• Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal
• Flexibilidade de horários

Curiosamente, embora todos os agentes considerem importante o equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal e horário flexível, há uma divisão entre agentes no local e 
remotos. Os agentes no local classificam o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 
como prioridade maior, enquanto os agentes remotos priorizam a flexibilidade.

Além disso, agentes e supervisores esperam cada vez mais ser capazes de executar 
funções essenciais de gestão de horários a partir de um dispositivo móvel. 
Com os contact centers virtuais e híbridos que vieram para ficar, manter seus 
melhores colaboradores envolve ajudá-los a equilibrar o trabalho com suas outras 
responsabilidades.

Alvaria Workforce Mobile™ permite que os agentes gerenciem seus 
horários diretamente de seus dispositivos móveis. Solicitem negociações 
de escalas ou folgas, peguem turnos, recebam notificações push 
automáticas e muito mais.



Desafio #4: ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
CLIENTE EM CONSTANTE MUDANÇA

Os contact centers omnicanais estão se tornando a norma. Os clientes hoje 
esperam poder entrar em contato por meio de seu canal preferido no momento 
mais conveniente para eles. Mas a gestão eficaz de uma estratégia de contact 
center omnicanal é complexa e apresenta desafios significativos.

Previsão e programação de horários omnicanal

Ter os agentes certos com as habilidades de canal certas na hora certa se torna 
muito mais desafiador em um ambiente omnicanal. Mas é absolutamente 
essencial acertar isso se você deseja consistentemente oferecer excelentes 
experiências do cliente, mantendo os custos do contact center no mínimo.

Nos últimos anos, as empresas experimentaram um mar de mudanças na forma 
como os clientes se comunicam com eles. Em muitos casos, o COVID acelerou 
essas mudanças.

Neste ambiente em rápida mudança, prever com precisão os volumes de 
chamadas e os requisitos de equipe de canal se tornou mais difícil do que nunca. 
As soluções legadas que foram criadas para os contact centers do passado 
são simplesmente insuficientes para enfrentar o desafio. As organizações que 
continuam a depender desses sistemas legados correm o risco de inflar seus 
custos trabalhistas ou perder clientes (ou ambos) devido à incapacidade de 
dimensionar seus contact centers.



É por isso que é essencial ter uma solução 
moderna de previsão e programação de horários 
que seja desenvolvida especificamente para o 
contact center omnicanal de hoje.

Alvaria Workforce™ oferece previsões 
precisas de volume, gestão móvel de 
horários, otimização da utilização de 
posições e muito mais para garantir que 
você tenha os agentes certos no momento 
certo para oferecer experiências superiores 
aos clientes.

Continuidade omnicanal

Proporcionar uma interação contínua entre os 
vários canais em uma estratégia omnicanal é 
fundamental. Uma das principais queixas que os 
clientes têm sobre os contact centers omnicanais é 
ter que repetir as mesmas informações várias vezes 
para vários agentes.

Esses tipos de experiências criam uma impressão 
de desorganização e falta de comunicação 
interna. Para combater isso, o software do seu 
contact center deve facilitar o compartilhamento 
das principais informações do cliente — incluindo 
a natureza da consulta do cliente e detalhes 
essenciais das interações anteriores — em todos 
os canais. Isso permite que seus agentes forneçam 
a experiência contínua que seus clientes esperam.

Alvaria Omni Agent permite um serviço 
omnicanal fluido, permitindo que 
seus agentes ofereçam experiências 
personalizadas com base em transações 
anteriores e preferências do cliente.



Calcule seu ROI a Partir de Operações 
Aprimoradas de Contact Center

A solução de software certa pode fazer uma melhoria drástica nos KPIs 
do seu contact center. Mas mesmo uma pequena melhoria em áreas-
chave pode somar grandes benefícios de receita.

Quer ver quanto dinheiro sua organização pode estar perdendo ao 
permanecer com soluções de contact center legados?

Clique aqui para obter uma estimativa instantânea de ROI com base no 
tamanho da sua organização.

O Contact Center do 
Futuro Já Está Aqui

Nos últimos anos, houve uma rápida evolução na natureza das operações 
do contact center, e mais mudanças certamente virão. Mas há algumas 
coisas que sabemos com certeza daqui para frente:

• Os contact centers virtuais estão aqui para ficar.
• Os clientes exigem um serviço omnicanal contínuo.
•  O engajamento dos colaboradores é um ingrediente essencial para oferecer 

ótimas experiências do cliente.

As soluções de software da Alvaria são desenvolvidas para a nova geração de 
contact center, incluindo centros virtuais e híbridos habilitados para nuvem. 
Com as soluções Alvaria WEM e Alvaria CX Suite™, seu contact center pode 
manter a eficiência máxima e oferecer experiências do cliente de alto nível, 
independentemente de onde seus agentes estejam localizados.

https://www.alvaria.com/pt/produtos-e-soluções/workforce-engagement-management/calculadora-de-benefícios-wfm
https://www.alvaria.com/pt/produtos-e-soluções/workforce-engagement-management/calculadora-de-benefícios-wfm


SOBRE A ALVARIA™

A Alvaria ajuda as organizações a gerenciar e engajar com eficiência a 
força de trabalho moderna e a se conectar de forma compatível com 
clientes e prospects. Nossa multiplataforma aberta e inovadora foi criada 
especificamente para duas competências principais; uma plataforma de 
gestão do engajamento da força de trabalho rica em recursos, intuitiva 
e inteligente e uma plataforma de contato proativo em conformidade e 
multicanal. A Alvaria, produto da fusão de líderes mundiais – Aspect Software 
e Noble Systems – comemora orgulhosamente 50 anos nos negócios, 
remodelando a experiência do cliente e do colaborador.

Visite nosso site hoje para saber mais sobre as soluções líderes da 
indústria da Alvaria.
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