
esquisas publicadas no
último mês traçaram o
perfil do mercado e do
provedor de serviços de
call center no Brasil,
além de darem sinais

sobre o que querem e esperam os
consumidores deste serviço. Uma das
constatações é que os provedores
vivem hoje um momento de euforia
controlada. Os números sopram em
favor deste mercado, que emprega
cerca de 258 mil profissionais
(excluindo níveis de gerência), atingiu
receita de 6,1 bilhões de reais ano
passado e deve manter-se em
evidência, registrando uma média
anual de 11,7% de crescimento,
segundo a unidade brasileira da IDC
(International Data Corp).

Os setores de Convergência (mídia
e internet) e Financeiro são os que
mais contratam os serviços de Call
Center no Brasil, com 43,4% e 36,2%
da demanda, respectivamente. Ern
seguida, estão os segmentos de
Utilities/VareJG/com 5%, segundo
dados da e-Consulting. Os bons
ventos, no entanto, também
evidenciam algumas fragilidades deste
setor altamente competitivo. A mesma
IDC indica que as 15 maiores
empresas prestadoras de serviços de
contact center do País concentram
68,5% do volume de negócios
movimentados neste segmento.

"As empresas perdem e ganham
muitos clientes nesta área", diz Alex
Zago, analista sênior de telecom da
IDC Brasil. O estudo não identificou a
margem média de lucro atualmente
praticada pelo mercado, mas segundo

Zago, elas são menores que 10%.
Não pela falta de demanda, mas

por ser crescente a oferta, urna vez
que, nas corporações, a tendência é
de alta dos investimentos para
atender, com maestria, os
consumidores. Um outro estudo da
IDC identificou que os CEOs (chiefs
executive officer) e presidentes das
grandes corporações estão
convencidos de que as saídas para
fugir das pressões de mercado são o
aumento da produtividade e a melhoria
do relacionamento com o cliente.

Nessa linha, eles reconhecem a
importância do call center, em outro
estudo que coloca a melhoria do
atendimento/serviço ao cliente em
primeiro plano, seguida pelo aumento
da eficiência e melhorias na infra-
estrutura de tecnologia da informação
(TI). A áreas mais importantes para os
responsáveis pela gestão corporativa
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são: atendimento ao cliente,
marketing, vendas; tecnologia da

informação e telecomunicações; e.
chão de fábrica/produção.

Os dados justificam o aumento da

demanda por serviços de outsourcing
de contact center, mas também

evidenciam que ainda são poucas as
empresas dispostas a terceirizar o

atendimento ao cliente, e aquelas que
se arriscam esperam contar com

serviços de primeiro nível, apesar de não

estarem dispostas a pagar por isso.

A Lopes Consultoria é um

exemplo. Dona de 23 empresas, a
organização focada no setor

imobiliário, contratou a GVP, em
novembro de 2006 para implementar

o módulo Chat, pois precisava

centralizar as informações dos

clientes para que os corretores
tivessem acesso ao histórico de
atendimento. Hoje, com a plataforma

"Atendimento ao Vivo", quando o

cliente acessa o website institucional,
ele é automaticamente identificado e

ntre as primeiras a adotar
centrais de comunicações
baseadas em IR a Dedic,
nos idos de 2006, já
encarava a plataforma
como alternativa para

redução de custos e,
conseqüentemente, melhor preço para
o cliente, além de apresentar a
possibilidade de oferta de novos
serviços. A operadora, alias, 5a. no
ranking de receita, medido pela IDC,
programou investimentos de 68 milhões
de reais para este ano e vai aplicar 80%
deste montante em tecnologia.

Na expansão da unidade de
Londrina (PR) serão aportados 25
milhões de reais, por meio de um
acordo com a prefeitura local,
representada pelo Instituto de
Desenvolvimento fCodel), e com o
Grupo Massa. A operação ampliará em
100% o número de posições de
atendimento - PAs local, alcançando
mais~de mil no total. A princípio, as PAs
serão responsáveis por todo o
atendimento e relacionamento de
importantes clientes, como a Vivo.

O novo site, a exemplo das outras
oito unidades da empresa espalhadas
pelo País - São Paulo (SP), Campinas
(SP), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ),
Campo Grande (MT), Serra (ES),
Londrina (PR), São José dos Pinhais
(PR) - a Dedic possui, atualmente, cerca
de 6800 posições de atendimento,
sendo 1.500 baseadas em plataforma
IR E com o novo site a participação da
tecnologia IP será expandida para
quase 50% das instalações da

operadora. "Todas as decisões a partir de
agora serão para IP", diz Paulo Neto Leite,
presidente da Dedic. "Hoje, com os custos
das comunicações menores, está é uma
alternativa mais viáveí", completa, ao
revelar que em 2009/2010 - a Dedic
deverá operar 100% sobre IR

Como uma das grandes empregadoras
do setor de contact center, contando
atualmente 16.100 colaboradores, a Dedic
entende que IP não é apenas uma solução
para redução de custos, mas uma
oportunidade de oferecer flexibilidade aos
seus clientes. Segundo Leite, a plataforma
permite que se tomem decisões à margem
da expansão da infra-estrutura e possibilita
que se monte soluções de contingência
com muito mais facilidade. "Não
precisamos de PABX em todos os
sites", esclarece.

Para uma empresa que hoje depende

seu chamado direcionado para a

empresa da qual ele é cliente. Após a
instalação da ferramenta, o número

de atendimentos saltou de uma
média de 2 mil chamadas, em 2007,

para 14.700 chamadas/mês

recebidas por 180 corretores.

Exército
Cerca de 750 mil profissionais

estão empregados em call centers,
sendo as empresas de outsourcing

responsáveis por volta de 30% deste

cada vez mais do bom relacionamento
com os clientes, o atendimento é fator
fundamental e, com o IP, a Dedic vem
acompanhando esta tendência, porque
pode, rapidamente, transferir
atendimentos e acionar novos sites sem
grandes mudanças físicas, utilizando
todas as funções de atendimento,
como e-mail, chat e outras.

O cliente Elektro, concessionária de
energia elétrica sediada em Campinas
(SP) e com atuação no interior de São
Paulo e no Mato Grosso do Sul, já
experimentou parte destas
possibilidade. O PABX da empresa está
instalado na avenida Paulista, na
capital, enquanto todo o atendimento
se encontra em Campinas. Com isso,
conseguiu com um grande PABX
atender a vários clientes, uma das
vantagens do call center IP.

Após completar um ano utilizando
as soluções de call center IR a
concessionária decidiu unificar suas
centrais de atendimento no site da
Dedic em Campinas. O projeto
aumentará os ganhos na gestão das
pessoas, além de otimizar os
processos que envolvem as operações
de atendimento ao cliente.

Desde agosto de 2006, a Elektro
tinha duas operações fisicamente
separadas, ambas utilizando a solução
de call center IP da Dedic. "Eram 52
posições de atendimento (PAs)
instaladas no site da Dedic, e 63 PAs
em nossa sede corporativa", explica
Luiz Otávio Assis Henriques, diretor da
Elektro. Com a unificação dos dois
sites, a Elektro contará com as 115 PAs
em um único ambiente de call center,

Toda solução tecnológica VolP (voz
sobre IP) e de IVR das centrais de
atendimento da Elektro é fornecida pela
Dedic. Os equipamentos ficam
localizados na Dedic São Paulo,
garantindo uma intervenção técnica
ágil, menores custos tecnológicos e a
atualização contínua de toda solução.
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-estrutura

A dobradinha que faltava
Operadora do Grupo Algar e dona de 5 mil posições de atendimento,
ACS investe em inovação e flexibilidade para melhorar a entrega
de novos serviços para atrair clientes

H
oje não se vende mais
serviços de call center
apenas pela
capacidade de
atendimento ou pelo
menor preço. Na visão

do gerente de TI da ACS, Emerson
Ribeiro Ferreira, o que diferencia os
operadoras é a qualidade do
atendimento, a agilidade e o mix de
serviços. Por isso, a empresa se
apresenta não como um simples call
center, mas como um provedor de
serviços de SAC, teievendas,
cobrança, soluções de TI , gestão
de RH, consultoria de processos,
gestão de saúde e serviços offshore,
entre outros.

Desde 2005 a empresa possui
uma unidade de contact center em
Campinas (SP) 100% IP. Um desafio
na época, segundo Ferreira, porque a
tecnologia ainda apresenta oscilações
de qualidade e era pouco dominada
no mercado local. Hoje, além deste
site, a operação em Uberlândia (MG]
possui 3500 PAs em um sistema
misto, conhecido como plataforma
híbrida, de tecnologia TDM (time-*
division multiplexing) e IP,

"IP é uma tendência de mercado
além de ser um alinhamento global.
Todas as empresas querem
mobilidade, ou seja, a partir da sua
base atender clientes que podem
estar próximos ou fisicamente
distantes", diz Ferreira. Para ele, o IP
também permitiu oferecer
atendimentos in-house (na casa do
cliente), sem mexer na infra-estrutura
ou nos sistemas de gestão da ACS.

Ferreira conta que já tem
propostas de clientes demandantes
de soluções com este perfil, mas
apenas um pequeno contrato foi
fechado, com o atendimento
telefônico instalado no cliente e ioda
a infra-estrutura de telecom na ACS.
"Os grandes clientes também já
estão pensando em trabalhar desta
forma", indica o diretor de TI da
operadora.

Na plataforma legada, Ferreira
conta que este mesmo processo
seria mais complexo, pois exigiria

investimentos duplicados para
transferir a instalação para a casa do
cliente. Hoje consegue deixar no
cliente apenas o necessário para que
ele tenha o trabalho do contact
center, o que resulta em um
investimento menor e simplifica a
instalação,

Quanto aos preços ou margem
de lucro, Ferreira prefere não
comentar. Prefere afirmar que
consegue oferecer um padrão de
qualidade igual ou superior à
concorrência. "Um dos itens que
diferencia no valor agregado é
oferecer ao cliente não o que ele
pague, mas atuar naquilo que ele
espera. A tecnologia não é mais um
obstáculo ou um diferencial",
defende. A inteligência, gestão,
indicadores e a entrega de
informação são os diferenciais. Ou
seja, não entregamos apenas uma
posição de atendimento, mas
serviços que vão de processos à
avaliação da logística e entrega.

contingente. Este setor também é o
que mais emprega jovens entre 15 e
24 anos, segundo estudo feito pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA). De acordo com a
instituição, além de ser apontado
como a principal porta de entrada de
jovens sem experiência para o
mercado de trabalho, o setor de
telesserviço é um dos que mais
emprega no País com carteira de
trabalho assinada. "Hoje, 45% das
pessoas que trabalham nas empresas
de call center têm de 18 a 24 anos",
diz Jarbas Nogueira, presidente
da ABT, Associação Brasileira
de Telesserviços.

No entanto, a competitividade do
setor influencia a qualidade dos
serviços, muitas vezes degradada
pela mão-de-obra muito jovem
contratada para o atendimento,
grande alvo das reclamações dos
consumidores. Por isso, a retenção
de bons profissionais e o uso de
tecnologias de ponta são vistos como
diferenciais na hora da contratação
dos serviços, segundo a IDC.

A consultoria indica que as
empresas contratantes valorizam:
qualidade dos serviços; mão de obra
qualificada e taxas mínimas de
rotatividade; excelência na infra-
estrutura; comprometimento; bons
processos internos; maior eficácia e
agilidade no atendimento ao cliente; e
maior conhecimento sobre a empresa.

Valor agregado
Uma lista que se resume no pulo-

do-gato para os provedores de
serviços conquistarem e manterem
fiéis as corporações, que seguem o
exemplo do setor público e criam suas
ouvidorias para garantir a satisfação
dos clientes, representados na
plataforma CRM (customer relationship
managernent}. Do lado da infra-
estrutura, a tendência é que os
contact centers adotem amplamente a
plataforma IR de forma a ter a
flexibilidade e apresentar uma oferta
de preço mais competitiva.

"A vantagem não é simplesmente
tecnológica, de troca de protocolo.
Com o protocolo IP, que já é universal,
há diversas interfaces para
interconexão com outros sistemas",
afirma Luis Vilela, diretor da unidade
de negócios enterprise da Nec Brasil.
Um exemplo, segundo ele, é que uma l
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m pequeno, porém
funcional e competitivo
operador de call center.
Assim se define a Virtual
Cal!, empresa fundada
por Willíam Balboni, em

abril de 2007, e que teve como
primeiro cliente nada menos do que a
Telemig e a Amazônia Celular, ambas
hoje sob o guarda-chuva Vivo.

A operação foi inaugurada com
cinco posições de atendimento (PAs) e
10 funcionários que revezavam os
horários. A experiência profissional de
Balboni na Vivo e em outras empresas
ligadas ao segmento de
telecomunicações foi o grande
diferencial para viabilizar o projeto,
principalmente porque pôde acionar
contatos importantes, como os feitos
com a Avaya, provedora de toda a
infra-estrutura utilizada pela Virtual Call.

A inspiração veio do livro "O

mundo é plano", de Thomas Friedmart,
no qual a história da empresa de
aviação Jet Blue é descrito, A empresa
tem uma operadora trabalhando em
casa e pensei em fazer o mesmo no
Brasil, pois teria um custo com infra-
estrutura muito menor. "Com voz sobre
IP e disponibilidade de banda larga de
internet foi possível fazer a empresa
funcionar", diz Balboni.

"Procurei a Avaya, conversamos e
questionei se funcionava. Eles
confirmaram que tinham um softphone.
Como eu já tinha experiência em call
center, decidi fazer", conta o executivo.
Segundo ele, a diferença de
atendimento e qualidade são extremas.
"A pessoa não tem o desgaste do dia-a-
dia no trânsito, etc.", diz.

Mas nem por isso há descontrole na
gestão, pois um aplicativo permite que o
gerente de atendimento monitore as
ligações a partir do momento em que a
pessoa se conecta - utilizando recursos
de biometria para garantir a sua
identidade --, tem o mesmo controle
adotado por qualquer outro call center
convencional..

Hoje, a Virtual Call atende aos
clientes da Vivo em Minas Gerais, e tem
operação em sete municípios, com 140
operadores, sendo a maior
concentração em Santos (litoral paulista)
e em São Paulo, apesar de ter agentes
em Registro, Bertioga, Guarujá e São
Vicente. O objetivo é chegar ao final
deste ano com 500 posições de
atendimento e atingir a marca de 1000
PAs em 2009.

Apesar de não revelar valores,
Balboni indica que a instalação de uma
nova PA custaria à Virtual Call apenas
as licenças de softphone e dos
aplicativos, além do contrato de banda
larga e a estação de trabalho do
atendente. Um novo projeto está
sendo desenhado com uma operadora
de telecomunicações para levar toda a
estrutura para a casa do portador de
necessidades especiais. "A tecnologia
está disponível para isso. Qualquer
empresa que queira instalar
uma posição de atendimento ou
back-office pode fazer isso com IP,
utilizando software e voz sobre IP",
conclui Balboni.

empresa consegue integrar as bases
de contact center e CRM sobre a
plataforma IP e apresentar um
ambiente unificado, no qual fazer o
atendente pode ter à mão todas as
facilidades de um CRM.

Alessandra Darnásio, country
rnanager da Aspect Software,
empresa especializada em aplicativos
voltados à gestão de infra-estrutura de
contact center, defende que as
operadoras podem bater a
concorrência se conseguirem acertar
em uma discagem ou se ratear uma
chamada de forma mais acertiva. A
redução de custo, neste caso, ocorre
conforme aumentam as soluções de
negócios. Isso porque a solução de
um problema na primeira chamada faz
com que o custo caia. Algo justificadc
pela SOM Consulting Group que em
uma de suas pesquisas identificou que
30% dos custos de um contací center
só existem porque o problema do
cliente não é resolvido no primeiro
contato. "Este mesmo instituto tem
outra pesquisa que diz que 60% da
insatisfação do cliente advém da não
solução de problemas no primeiro
contato", lembra José Geraldo Pinto,
responsável pela área de contact
center da Siemens Enterprise Brasil.

Tudo junto
"O IP ajudou muito nisso. Além da

infra-estrutura ser mais barata, o
protocolo rompeu algumas barreiras
geográficas e de integração, algo hoje
muito mais fácil", afirma Alessandra
Darnásio. A Aspect vem trabalhando
com um conceito de comunicação
unificada próprio para o ambiente de
contact center, no qual o IP é o centro
da operação, tornando mais fácil e
simples a implementação dos
sistemas que gerenciam a operação
de relacionamento com clientes, além
de integrar a nova plataforma ao
ambiente legado.

Ele lembra que a base TDM hoje
ainda é gigantesca, mas indica que a
única maneira de adotar o IP é ser
paulatino. "Ou seja, migrar conforme a
necessidade, porque há custos
envolvidos e investimentos já feitos
que não podem ser descartados antes
do tempo", lembra Darnásio.

A plataforma Aspect Unified IP
integra as funcionalidades de DAC -
distribuidor automático de chamadas;
URA; CTI; discador preditivo,
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voicemail, roteamento de e-mail, chat
e web collaboration. A fabricante
também oferece uma switch de
soluções voltadas à otimização de
performance do call center.

Aliás, não somente a Aspect
mas todos os demais fornecedores
de hardware para contact center
estão se voltando para soluções
baseadas em software. Avaya,
Nortel, Nec, Siemens, Genesys, entre
outros fabricantes tradicionalmente
concentrados no desenvolvimento da
central telefônica e suas
funcionalidades inerentes ao contact
center, têm, sem exceção, investido
no desenvolvimento de aplicativos que
otimizam o uso de suas plataformas e
já reconhecem que a futura liderança
do software em detrimento ao
hardware, que deve ser substituídos
por servidores padrão de mercado.

'Independente do número de
posições, há sempre um crescimento
em aplicações, ou seja, clientes
buscando aprimorar os aplicativos
dentro do call center. E aí Avaya tem
uma série de aplicativos e serviços que
podem aumentar a eficiência e a
produtividade do call center sem a
necessidade de investimento,
simplesmente programando e
utilizando o software para melhor
encaminhamento da chamada",
explica Luis Fernando Palermo, diretor
de vendas da vertical de telecom,
telemarketing e mídia da Avaya Brasil.

A empresa, cuja relação de vendas
1P/TDM é de 10 para 1, está cada vez
mais focada no desenvolvimento de
novas soluções baseadas em
software. Segundo Palermo, há cinco
anos a URA (unidade de resposta
audível) e o CMS (Call Management
System), por exemplo, eram feitos em
cima de hardware proprietário e hoje já
podem ser oferecidos em um servidor
de mercado, rodando inclusive Linux.

Competição
Integração é a palavra-chave

adotada pela Nortel para estimular a
migração dos contact center para o
ambiente IR Daniel Brochado, diretor
de engenharia de sistemas da
empresa, reconhece que a tarefa
ainda não provoca eco no mercado,
porque as empresas ainda precisam
amortizar os altos investimentos feitos
em TDM, mas revela que todos os
novos negócios da empresa, à

orno acontece na
maioria dos casos no
mercado brasileiro de
contact centers, a
telefonia IP entrou na
TMS Call Center

quando a empresa precisou fazer uma
expansão significativa de sua operação.
"Nós começamos a adotar a tecnologia
há cerca de três anos, quando
precisamos fazer uma ampliação",
conta Luiz Henrique Galvaní, sócio
responsável pela área de
Telecomunicações da TMS.

Na ocasião a empresa possuía
uma solução de telefonia da Avaya e
optou por simplesmente atualizar o
sistema, que passou também a
comportar ramais IP. "Nós apenas
substituímos o coração do
equipamento antigo", diz Galvani. Hoje
a TMS, que tem cerca de 2,5 mil PAs
(posições de atendimento) e mais de
quatro mil colaboradores, utiliza
soluções de contact center da
Avaya como o Communication
Manager, CMS, CTI AES e aplicações
como ECH e BSR para melhor
distribuição de chamadas entre seus
sites. A solução de telefonia IP é o
Definity S8720, que viabiliza uma
operação de atendimento totalmente
baseada em Voz sobre IP (VolP).

Por desejar depreciar seu legado
ainda por um tempo, a TMS optou por
uma migração gradual para a nova
tecnologia. No entanto, todo o seu
sistema interno de telefqnia já é IP.
"Consideramos esse um caminho
inevitável. Ê a melhor solução que
conhecemos, e ela só não é adotada
de maneira mais drástica porque
investimentos feitos anteriormente não
devem ser jogados fora. No entanto,
creio que em cerca de dois anos todo
esse mercado operará via IP", afirma o
executivo.

Para Galvani, mais do que a
redução nas contas telefônicas, a
grande vantagem dos sistemas IP para
um call center é a escalabilidade.
Segundo ele, no sistema anterior, que
envolvia placas e canais de telefonia,
uma operação de 25 ramais exigia uma

placa de comunicação com 48 ramais,
mesmo sem o uso dos excedentes.
Situação semelhante ocorria em relação
aos ramais telefônicos. Embora um link
suportasse 30 ramais, uma operação
com apenas dois ramais já exigia um
link. "Hoje, com a tecnologia IR é
possível colocar um agente em cada
endereço indicado pelo cliente, caso
necessário, com custos de
comunicação reduzidos", explica o
diretor da TMS.

Outra vantagem é a melhoria no
gerenciamento, que deixou de ser
limitado e passou a ser local. 'Agora
podemos ver todos os sites como
uma coisa só, tomando decisões
como distribuição e bloqueio das
ligações de forma mais eficaz", diz
Galvani. Segundo ele, a limitação de
local também desapareceu para os
gestores, já que a tecnologia permite
com mais facilidade, o acesso à rede
e o acompanhamento da operação a
partir de qualquer lugar - o que
beneficia particularmente os gestores
de operações distribuídas por mais
de um site.
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"Antes,
dependendo do

tamanho da
ração, instalar

uma nova
plataforma de

telefonia era
financeiramente

inviável"
STAVO ALMEIDA,
CE-PRESIDENTE

DE NEGÓCIOS
DA MONTANA

mpresa de outsourcing
de diversas soluções -
entre elas de contact
center - localizada em
Brasília, a Montaria
começou a integrar a

telefonia IP à sua operação há cerca
de um ano. O principal motivador foi
a criação de um novo site, também
na capital federal. O primeiro site,
chamado Núcleo 504, que possuí
180 PAs (posições de atendimento),
já não comportava a demanda dos
clientes. "O site foi ficando pequeno
e surgiu a necessidade de
crescimento da planta", informa
Gustavo Almeida, vice-presidente de
negócios da Montana.

Na hora de escolher o sistema
de telefonia para o novo site,
batizado de Núcleo 710 (com 340
PAs), a empresa percebeu diversas
vantagens na telefonia IP. "O novo
sistema era tecnicamente mais
viável, e como a plataforma que
tínhamos era compatível com IP,
fizemos o upgrade", conta. Assim,
foi mantido um sistema híbrido (TDM
e IP) da Dígitro, que para ser
sustentado demandou um
investimento (não revelado) na
modernização da rede. Apesar de"
possuir alguns terminais telefônicos
IP, os aíendentes usam a ferramenta
através de um sofíphone da
fabricante.

Uma das grandes vantagens
percebidas pela Montana foi a
facilidade de criar novos sites com a
nova tecnologia. "A telefonia IP é
uma plataforma que dá maior
flexibilidade na hora de abrir novos
sites, a partir de uma estrutura
central de telefonia. Podemos
trabalhar fisicamente onde
quisermos, inclusive nos clientes,
precisando contar apenas com
mobiliário, computadores e banda
larga. Antes, dependendo do
tamanho da operação, instalar uma
nova plataforma de telefonia era
financeiramente inviável", avalia o
executivo.

Em relação à oferta de serviços
para os clientes, Almeida conta que

a telefonia IP é principalmente usada
para compor pacotes de projetos de
call center ativo. "Aplicamos cada
solução de acordo com a
necessidade do cliente. Normalmente
usamos a telefonia IP para projetos
de call center ativo. Para as
campanhas de longa distância temos
ponto de presença com o provedor
Tellfree, o que oferece ganhos de
custo em relação ao tráfego de
telefonia", afirma o vice-presidente. Já
para os canais receptivos, Almeida
diz que a oferta de serviços via 0800,
uma das especialidades da Montana,
ainda apresenta vantagem
competitiva através da telefonia
tradicional. "É uma questão de
valores. As operadoras tradicionais
ainda têm preços melhores para isso
do que as tradicionais".

exceção da manutenção da base, já
direcionam a plataforma IR Agora, a
fabricante quer estimular o uso dos
recursos de comunicação unificada,
algo que, no ambiente de call center,
oferece maior agilidade aos
atendentes e consumidores. "Se o
cliente tiver unified cornmunication,
seja IBM ou Microsoft, consegue
agregar mais funcionalidades à PA
IP", diz Brochado.

José Geraldo Pinto, responsável
pela área de contact center da
Siemens Enterprise Brasil, observa
que, além do crescimento do
mercado, a uma taxa que chega em
torno de 15% ao ano, em número de
PAs instaladas, há a migração do
TDM para IP, que permite ter uma
única rede para trafegar dados e voz.
Para ele, estamos na segunda
geração de uso do IP no ambiente de
contact center. A primeira, que
ocorreu há cerca de 4 anos, tinha
foco exclusivamente na otimização de
rede para tráfego de dados. "A
segunda geração trouxe algumas
aplicações e veio acompanhada do
protocolo SIP, um grande diferencial",
diz Geraldo Pinto.

Seguindo esta tendência, a
Altitude Software lançou a solução IP
Contact Center 3.5 com novas
funcionalidades SIP. A suíte é modular
e completa de aplicações de software
que inclui a solução multicanal de
gestão de interações Altitude uCI
(Unified Customer Interaction) e o
Altitude vBox, solução de gestão de
comunicações sobre infra-estrutura IP
especialmente desenhada para
contact centers. A nova versão
aumenta as capacidades operacionais
dos contact centers com a utilização
de "SIP trunking", gravação
centralizada de chamadas sobre IP e
automatismos adicionais para as
chamadas outbound, além de um
conjunto de novas funcionalidades
e de suporte a plataformas de
hardware adicionais.

Com o SIP é possível integrar
aplicações, seja ela um software de
contact center para gerenciar fluxo de
chamada ou identificar o melhor
agente para atender a uma chamada.
Isso evita gargalos e deixa o usuário
livre para escolher o melhor fornecedor
de equipamentos e aplicações. |

(colaborou Carolina Chemin)
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