
Amdocs ClarifyCRM padroniza o atendimento de clientes da Brasil Telecom  
 
A Amdocs Brasil, fornecedora de soluções de CRM, Billing, sistemas de Order Management e 
serviços de outsourcing para a indústria de telecomunicações, anuncia que a Brasil Telecom, uma 
das maiores empresas de telecomunicações do país, está padronizando seus processos de vendas 
e de suporte a clientes com a utilização do Amdocs ClarifyCRM.  
 
O produto possibilita a operadora aumentar a produtividade e a satisfação do usuário, oferecendo 
à equipe de relacionamento com o cliente uma visão única das informações dos 9,5 milhões de 
clientes corporativos e residenciais dos serviços de voz, rede e dados.  
 
Desde o início da implantação do Amdocs ClarifyCRM, a Brasil Telecom vem diminuindo 
significativamente o tempo de processamento de chamadas e de espera do usuário em seus call 
centers, melhorando a qualidade do relacionamento com o cliente.  
 
O Amdocs ClarifyCRM está integrando várias aplicações diferentes utilizadas pela Brasil Telecom. 
Quando a implantação estiver completa, ainda em 2003, o sistema será acessado por mais de 
5.000 usuários, distribuídos em nove call centers por toda a área de atuação da Brasil Telecom.  
 
Atualmente, com utilização do software para suporte de clientes corporativos, 800 agentes de 
vendas corporativas, marketing e call center já verificam uma melhora na precisão e na 
quantidade de dados disponíveis sobre os clientes, tornando as vendas, os serviços de suporte e 
as campanhas de marketing mais eficientes e focadas nas necessidades dos clientes.  
 
''A Brasil Telecom é um grande player em um mercado que ainda está em processo de 
desregulamentação'', afirmou o vice presidente de Marketing da Divisão ClarifyCRM da Amdocs. 
Além do CRM operacional, o Amdocs ClarifyCRM fornece um processo de integração que permite à 
operadora uma constante flexibilidade para se adaptar às novas exigências do mercado, sem 
desviar o foco dos seus clientes, maximizando sua satisfação e retenção.  
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