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Quem nunca teve um
problema com o call center que
atire a primeira pedra. Não são
poucas as situações de clientes

insatisfeitos com o tempo de
espera e a (falta de) qualidade no

atendimento. Era o caso da
DirecTV, uma das maiores

operadoras de TV por assinatura
do mundo, que no Brasil

contabiliza 450 mil assinantes.
Até há pouco tempo, a empresa

possuía um sistema que não
atendia às necessidades dos

clientes e da própria companhia.
"Tínhamos um legado em tela

preta e letras verdes que
dificultava a vida dos atendentes

e era incompatível com as
demandas do negócio", afirma

Francisco Cunha, diretor de TI da
operadora. "A única saída era

trocar a tecnologia", diz.

O problema, trivial para grande parte
das empresas, teve uma solução inusita-
da na DirecTV, pensada em conjunto
pela área de tecnologia e pela diretoria
de Consumer Experience: criar uma fer-
ramenta de trabalho para os operadores
do call center que possibilitasse a cap-
tura de informações estratégicas (como
num Business Intelligence) e a predição
de comportamento dos consumidores
(como num sistema de redes neurais).

"Fomos ousados na proposta, pois
não encontramos nenhuma solução de
mercado que resolvesse o problema, que
era melhorar o atendimento por meio
da captura de dados vitais dos clientes",
afirma Roger Haick, diretor de
atendimento da empresa. A operadora
resolveu, então, criar a ferramenta.

A solução, pensada por 18 meses, saiu
do papel no começo deste ano. Batizado
de ICare, o sistema teve duas versões:
na primeira, serviu como interface de
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atendimento para o call center. Logo depois foi
desenvolvido um segundo módulo, de negociação,
com o apoio de um software de redes neurais, o
Clementine, da software-house americana SPSS.
Ele permitiu, entre outras coisas, que a empresa
pudesse prever o comportamento dos clientes de
um determinado perfil com uma margem de erro de
míseros 5%. "Montamos um histórico de cada
cliente com características fundamentais, como o
tipo de pacote que possui, tempo na base, se atrasa
o pagamento ou paga por boleto bancário ou débito
em conta, entre outros indicadores" afirma Haick.
"Com base nessas informações, conseguimos hoje
prever se o cliente vai atrasar a próxima conta ou se
vai trocar de operadora com precisão de 95%", diz.

Bola de cristal? A DirecTV garante que não.
Segundo Haick, após a utilização do sistema, a taxa
de churn (termo utilizado para descrever a quantida-

de de usuários que deixam de ser clientes e optam
pelo concorrente), um dos principais indicadores
do mercado de TV por assinatura, caiu 50%.

"Conseguimos saber, por exemplo, que a probabi-
lidade de cancelamento de um cliente que paga a
conta por débito automático é 1/3 da chance de
churn de um que utiliza boleto bancário. E esse
número pode cair ainda mais, dependendo do banco
em que o cliente tem conta", afirma Haick. "Assim,
extrapolamos a área de atendimento e tornamos
o call center um centro de BI", diz.

O sistema funciona como uma camada acima do
legado. "Se fôssemos trocar tudo, o investimento
seria muito alto. Por isso optamos por um web
service" afirma Cunha, sem, no entanto, revelar
quanto custou a solução.

"Hoje, 80% dos problemas são solucionados no
primeiro atendimento. Se não fosse pelo sistema,
não teríamos essa eficiência", diz Cunha.

BI no baixo
Clero > Além da previsão do que pode acontecer
com a base de clientes, o sistema permite a oferta
customizada de pacotes e a eliminação de erros de
atendimento. Se o cliente está com o pagamento
atrasado, por exemplo, o software automaticamente
bloqueia a possibilidade de um operador oferecer
um novo produto a ele. O sistema também dispõe
de filtros que facilitam a vida do operador. Quando
é preciso confirmar o CPF do usuário, por exemplo,
automaticamente é disparada uma pop-up na tela, o
que dispensa o operador de memorizar cada um dos
procedimentos. "Esse mecanismo permite que o
atendente preste mais atenção no que o usuário

diz", afirma Cunha. A ferramen-
ta também trouxe ganhos no
tempo de treinamento. "Um
atendente demorava oito sema-
nas para aprender a usar o soft-
ware. Com o novo, o tempo caiu
para duas semanas" diz Cunha.

Outra mudança ocorreu no
tempo de atendimento. "Não
queríamos um call center que
falasse sempre a mesma coisa
para todos os clientes. Como o
software possibilita a criação de
perfis distintos, os operadores
podem conversar com mais
calma com o cliente, de acordo

com seu nível de relacionamento com a operadora",
afirma Haick. "O mercado tende a padronizar o
tempo de atendimento, mas não vejo vantagens em
cobrar um atendente para resolver um caso em qua-
tro minutos. Nosso tempo até aumentou, em média.
Mas, junto com ele, a satisfação do cliente", diz.

Para garantir que o novo sistema fosse aceito pelos
operadores, a DirecTV atrelou o desempenho do
atendimento a uma remuneração variável. "Os
operadores têm metas individuais. Medimos quanto
cada um é responsável pela retenção dos clientes,
taxas de reversão de churn e promoções concedidas.
Se a companhia vai bem e o atendimento é bem
avaliado, o operador sente no bolso", afirma Haick.
Antes de partir para uma solução desenvolvida
internamente, Cunha e Haick trabalharam com
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outros modelos de BI, sobretudo utilizando ferra-
mentas de mercado. "Usamos o Cognos, mas não
evoluímos. O problema era fazer chegar a inteligên-
cia à operação. É importante disponibilizar dados
estratégicos para os executivos, mas viabilizar isso
na operação é muito mais" afirma Cunha. "Saímos
da salinha de idéias para colocar a mão na massa. O
BI só faz sentido se for aplicado", diz Haick.

O modelo adotado pela DirecTV, embora inco-
mum, não é exatamente uma novidade. Foi inspira-
do na matriz, nos Estados Unidos, que tem um
departamento de Churn Management em que pro-
gramadores formados pela Universidade da
Califórnia (UCLA) desenvolvem modelos matemá-
ticos de predição para diminuir a fuga de clientes.
Lá também existe um módulo do call center cha-
mado de Tolerância Zero, no qual os operadores

ligam para os clientes quando o sistema detecta
que algo pode estar errado. "Replicamos esse
modelo para o Brasil. Se o software aponta que o
cliente pode nos ligar devido a algum problema,
nos antecipamos e ligamos para ele", afirma Haick.
"Descobrimos que não precisamos oferecer produ-
tos ou descontos ao cliente insatisfeito. Às vezes,
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só a gentileza de dar atenção basta", diz Haick.

ejesus
Fonte: Info Corporate, n. 20, p. 40-43, maio 2005.




