
Contact center eficiente 
Paula Cabral de Menezes  
 
É praticamente impossível encontrar alguém que não tenha uma experiência desagradável 
para contar sobre um atendimento de call center. Confirmando esta percepção, uma pesquisa 
feita no Brasil, México, Porto Rico, Colômbia e Argentina pela empresa Aspect Software, 
organização focada em soluções para contact centers, mostra que o brasileiro é que menos 
tem os seus problemas e dúvidas solucionados pelo atendimento remoto, com índice de 31% 
de ineficiência total, seguido por Porto Rico e Argentina, que apresentam taxas de 20% neste 
quesito.  
 
E as más notícias não páram por aí. O Brasil apresenta a menor taxa de resoluções em apenas 
uma ligação, com 35%, enquanto em Porto Rico este índice chega a 49% e na Argentina, a 
43%.  
 
Paul Bullett, vice-presidente para o Caribe e América Latina da Aspect Software, ao apresentar 
a nova solução da empresa, eWorkforce Management, que faz parte da suíte de aplicativos 
PerformanceEdge, lembra que ferramentas adequadas ajudam a minimizar quase todos os 
problemas detectados no atendimento de call centers. “É preciso sempre ter em mente que é 
muito mais fácil perder um cliente do que ganhar ou até mesmo manter este cliente. Durante 
um atendimento, as chances de que este cliente migre para outro fornecedor chegam a 3%”.  
 
A eWorkforce Management, dedicada ao gerenciamento estratégico da força de trabalho para 
as centrais de atendimento, já está totalmente em português. Esse software faz parte do 
PerformanceEdge, solução que consolida os dados de performance, tempo de resposta, 
atendimento, gravações e métricas das campanhas e serviços, auxiliando os gerentes de 
contact centers a tomar decisões para melhoria da eficiência operacional e a eficácia.  
 
Funcionalidades.  
Além da interface em língua portuguesa, o Aspect eWorkforce Management 7.1 apresenta 
novas funcionalidades importantes para os contact centers brasileiros. Uma delas é a 
ferramenta de regras de trabalho, que automatiza o controle imposto pelo governo brasileiro 
na NR-17, como horas e dias trabalhados, pausas e intervalos nas atividades de 
teleatendimento/telemarketing.  
 
Além disso, os usuários brasileiros poderão inserir regras adicionais impostas pela própria 
empresa como, por exemplo, o número mínimo e máximo de escalas noturnas e feriados 
trabalhados por agentes consecutivamente ou durante um período determinado. O software 
cria automaticamente escalas otimizadas, seguindo as regras de trabalho, metas do negócio e 
preferências dos agentes.  
 
“Nosso enfoque é ajudar os gerentes a atender seus objetivos, equilibrando as necessidades 
dos clientes com os recursos disponíveis, dentro de seus processos de negócios e métricas, 
maximizando a performance com chamadas mais rápidas e eficientes com menor custo. O 
atendimento precisa começar com uma consulta e terminar com uma solução. Mas, para isso, 
o agente precisa ter capacidade para resolver o problema, com recursos que dêem acesso às 
informações necessárias”, diz Robert Kelly, vice-presidente do PerformanceEdge Group.  
 
Os maiores problemas detectados nos atendimentos começam basicamente de um ponto: o 
aumento de volume das transações. Aliada à falta de previsão e de planejamento, vem a baixa 
a utilização da equipe, com uma versão limitada dos eventos em tempo real e tecnologias que 
não permitem iniciativas de processos de negócios. Outro fator que tem elevado a taxa de 
ineficiência dos contact centers é a fusão de diversas empresas e serviços, criando múltiplas 
centrais de atendimento em locais distintos que geralmente operam separadamente, 
impedindo uma visão holística do desempenho.  
 
A suíte de aplicativos PerformanceEdge oferece um maior controle na linha de frente de 
contato com os clientes, permitindo consolidar a coleta de dados e administrar aplicativos; 
transformar métricas e resultados em previsões, cronogramas, chamadas analisadas, 



estatísticas resumidas de operação, alertas de indicadores-chave de desempenho e análise de 
tendências; visualizar informações com resultados personalizados e sincronizar e iniciar 
automaticamente dados e ações entre aplicativos, segundo regras do negócio ou via controle 
manual.  
 
Atendimento.  
O eWorkforce Management oferece funcionalidades capazes de minimizar os problemas para 
centrais de atendimento multi-skill, multi-canal, receptivo, ativo e blended. Usando sua 
experiência na indústria de contact centers, a Aspect utiliza um algoritmo inovador no 
planejamento ativo e blended.  
 
E, no planejamento receptivo, o software usa o extenso modelo histórico de cada serviço no 
sistema. O PerformanceEdge oferece integrações a todos os DACs (Distribuidor Automático de 
Chamadas) e discadores líderes de mercado. A solução possui integrações com sistemas de 
CRM e outras soluções de back office, permitindo o gerenciamento de todas as informações 
entre empresa e cliente.  
 
Andrea Cerqueira, consultora de soluções da empresa, lembra que “o contact center é o 
frontline de relacionamento com o cliente, que quer ser atendido rápido por alguém que 
resolva seu problema no primeiro contato. Um bom atendimento reforça a imagem da 
empresa”.  
 
A solução, que é disponibilizada através de licenciamento por número de agentes, atende a 
todo tipo de contact centers, desde pequenos, com 100 agentes, até os com 70 mil agentes, 
por exemplo. “Durante a implementação da solução, nós verificamos as necessidades de 
relatórios e outras ferramentas para cada cliente. As demandas de um cliente do setor elétrico 
são diferentes de um de telefonia”, diz Andrea.  
 
Atento, Embratel, Citibank e Claro são alguns dos clientes no Brasil da empresa, que espera 
em 2009 aumentar a sua participação no mercado com a nova solução. “Este ano será 
dedicado à prospecção de novos clientes”, ressalta Bullett, acrescentando que duas semanas 
antes do lançamento oficial da eWorkforce Management, foi feita a primeira venda do produto.  
 
No mundo inteiro, dois terços das empresas da lista Fortune Global 100 utilizam as soluções da 
Aspect Software, com um total de mais de um milhão de agentes espalhados em 3 mil contact 
centers.  
 



 
 
 
 
Leia Mais: 
 
Microsoft garante integração no acesso 
 
A Aspect Software e a Microsoft firmaram uma aliança estratégica para levar as comunicações 
unificadas para centrais de contato no mundo todo. A Aspect irá projetar sua solução Aspect 
Unified IP para interoperar com a plataforma da Microsoft de voz e comunicações unificadas, e 
irá oferecê-la como opção principal para novos e atuais clientes. A Microsoft está fazendo um 
investimento de capital na Aspect para acelerar o desenvolvimento e adoção de novas soluções 
e serviços.  
 
"Um ponto fundamental da visão sobre comunicações unificadas da Microsoft é aperfeiçoar o 
acesso às pessoas e às informações de que você precisa para realizar seu trabalho melhor e 
mais rapidamente e, com a Aspect, buscamos tornar esta visão uma realidade para as centrais 
de contato. Contact centers pedem soluções de comunicação confiáveis e flexíveis", diz 
Gurdeep Singh Pall, vice-presidente corporativo do Grupo de Comunicações Unificadas da 
Microsoft.  
 
A Aspect já iniciou o desenvolvimento de soluções otimizadas. Este ano, a empresa planeja 
lançar uma nova versão de seu produto Aspect Unified IP baseado em .NET, que oferece 
interoperabilidade com o Microsoft Office Communications Server 2007, e que irá incluir a 
poderosa capacidade de “pergunte-ao-especialista” usando mensagens instantâneas e 
tecnologia de presença.  
 
A Aspect está projetando este recurso para permitir aos agentes das centrais de contato 
encontrarem e consultarem especialistas em qualquer lugar da companhia para resolver 
questões em uma única interação.  



 
Também será extendida a interoperabilidade do Unified IP com o Office Communications 
Server para incluir a plataforma de voz nas futuras versões. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2008. Seu Dinheiro, p. B-12. 


