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O suporte
estratégico

Fornecedores de soluções
acompanham o desenvolvimento

da atividade, oferecendo
ferramentas que facilitam o
relacionamento com cliente

A
s fornecedoras de solu-
ções, braço direito das
empresas de contact
center na estratégia de
televendas, estão aten-

tas às oportunidades de incremento
de receita e passaram a desenvolver
produtos sob medida para os proces-
sos de cada cliente. "Ajudamos as em-
presas a conhecer o cliente antes de
abordá-lo e estabelecer campanhas
inteligentes que ofereçam o que ele
espera. Uma companhia que queira
ter sucesso na ação de venda deve tra-
balhar com solução de BI, database
marketing ou outras ferramentas que
permitam atender às expectativas
dos clientes", analisa Sylvio de Souza
Filho, diretor de produtos da Sof
Informática. As campanhas de tele-
vendas tornam-se mais eficientes
quando apoiadas em discadores pre-
ditivos. Os módulos de gerenciamen-
to, o front-end e a estratégia de
discagem fornecem elementos inteli-
gentes ao processo produtivo de dis-

cagem otimizada. Segundo Francisco
Virgílio, diretor de pré-vendas da
Altitude Software, a solução de disca-
gem preditiva desenvolvida pela
empresa permite ganhos de produti-
vidade de até 300% em relação aos
processos manuais de discagem.

Além de atenderem às mais diver-
sas peculiaridades, as fornecedoras
também já aderiram à lei Do Not Call
e estão incorporando em suas solu-
ções aplicativos que suportam as no-
vas regras. Uma das novidades da
Altitude Software é a funcionalidade
do Altitude UCI específica para aten-
der à lei do bloqueio às ligações de te-
lemarketing,quepodeserconfigurada
por campanha. ,"O bloqueio das cha-
madas é feito em tempo real de acor-
do com a listagem do Procon
(Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor)", diz Virgílio.

Para garantir que sua solução seja
utilizada da maneira mais produtiva
possível, a G4 Solutions acompanha
todo o desenvolvimento do projeto,



conduzindo o cliente aos melhores
caminhos da solução, sempre ade-
quados às necessidades da empresa.
"O novo modelo de interface de custo-
mização, que possibilita manutenção
direta pelo cliente, gerando máxima
autonomia para a criação de seus pró-
prios aplicativos, é mais uma inova-
ção da empresa", afirma Erik Mazzei,
diretor da G4 Solutions.

Outra solução que passa por melho-
rias freqüentes é a Plusoft Marketing.
Com módulos que gerenciam todas as
etapas do processo de televendas, a
ferramenta, segundo Anna Zappa, di-
retora de marketing da Plusoft, vem
sendo otimizada para aumentar o per-
centual de assertividade, gerando re-
sultados superiores nas negociações.
Já a Avaya está focando em novas ver-
sões das soluções de integração do con-
tact center. "A idéia é fazer com que
outras áreas, além do contact center,
tenham acesso às informações sobre
os clientes", explica Eliane Casparotto,
gerente de ofertas de aplicações.

A desenvolvedora que também vem
apostando em melhorias nas ferra-
mentas já existentes é a WG Systems.
Leonardo Vieiralves Azevedo, sócio-
diretor, conta que o Teamworks está
sendo aprimorado para atender às
companhias que geram grandes
quantidades de processos. "A gestão

completa do processo traz visibilida-
de dos indicadores de desempenho de
cada operação, agente de vendas, pro-
duto, etc. Essa capacidade de gestão
faz a maior diferença para os resulta-
dos do cliente", avalia Azevedo.

Também com novidades incorpo-
radas à sua solução, a Wittel destaca
o Speech Analytics, ferramenta que
permite melhor definição de estraté-
gias para ampliar a efetividade das
vendas, segundo Vanessa Toledo, di-
retora de soluções. "É fundamental o
gerenciamento dos contatos e o enca-
minhamento dos clientes potenciais
aos representantes de vendas qualifi-
cados para determinados perfis. Isso
é possível com a adoção de regras de
negócio para o roteamento inteligen-
te dos contatos aos agentes, benefi-
ciando-se de suas habilidades, de
forma a aumentar não só o volume de
vendas, mas também o valor do ti-
cket médio", aponta Vanessa.

Segmentação também é a aposta da
Softium Informática. Segundo
Josefina Picanço Magalhães, vice-pre-
sidente de negócios, o Tactium possi-
bilitou segmentar clientes e oferecer
promoções personalizadas e diferen-
ciadas de acordo com o perfil. A exe-
cutiva avalia que as promoções podem
abrir maior volume de negócios, além
de facilitar o trabalho de vendas do

operador, com a oferta de algo novo
ou especial, o que contribui para a
persuasão dos clientes. "Este ano,
continuamos trabalhando nas cons-
tantes melhorias das interfaces de ge-
renciamento e integração aos novos
sistemas de ERP", complementa.

Em julho, foi a vez da NetCall-
centerOrbium lançar uma novidade: o
Orbium - Onlap, ferramenta de BI para
análise e planejamento de ofertas aos
clientes. Clarice Kobayashi, vice-presi-
dente de estratégia, explica que o novo
produto veio preencher uma necessi-
dade já detectada há algum tempo: a
análise e o planejamento de ações de
marketing por geografia, idade, sexo,
por exemplo, em função da análise es-
tatística de tendência, de consumo, de
perfil e de preferências. Na Nortel, en-
tre as novidades estão o ambiente web
para controle e gerenciamento da pla-
taforma, seja para o acesso do adminis-
trador, do supervisor, ou mesmo do
cliente final; e a arquitetura de solução
baseada em software, livre de hardwa-
re proprietário. "Além das melhorias
na solução, apostamos em treinamen-
to contínuo, pois, na maioria das ve-
zes, o usuário final do contact center
(atendente ou supervisor) não conhece
todas as funcionalidades que podem
impulsionar o aumento da produtivi-
dade", afirma Daniel Brochado, dire-
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tor de engenharia de sistemas da
Nortel.

O e-Lever Profit, da Leads, é um sis-
tema que automatiza o processo de
venda direta e indireta, além de permi-
tir que o atendimento do contact cen-
ter tenha maior controle do processo
comercial. "Com o uso do e-Lever

Profit, a gestão comercial será feita
com maior dinamismo e facilidade
para criação e controle de campanhas
de marketing, retenção, cross-selling e
up-selling", define José Devair
Gonçales, presidente da Leads. Já a
Teclan lançará este ano novas funcio-
nalidades para a solução Teclan Call

Center Ipack que incluem facilidades
de administração e configuração do
Pabx/DAC IP. "Aliados à tecnologia, os
serviços de consultoria, implantação,
treinamento e suporte garantem o
apoio necessário para bons resultados
para o callcenter", diz Cláudio Sá, pre-
sidente da Teclan. Leandro César
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Lopes, diretor-geral da 13, afirma que a
necessidade de sofisticar as estratégias
de abordagem requer constantes adap-
tações nos pacotes de serviços. "Dessa
forma, modificamos os processos con-
forme a utilização da plataforma."

A Ayty CRM lançou novidades em
dose dupla: o Ayty Qualidade, para mo-
nitoramento e avaliação das ligações

realizadas pelos operadores e o Ayty
CRM Cobrança, para operações de tele-
cobrança, com dispositivos de análise
da carteira, definição de estratégia, ge-
radores de relatórios, discador e grava-
dor de ligações. Para Paulo Müller,
diretor-presidente da Ayty CRM, o su-
cesso das operações de televendas está
baseado em pessoas bem treinadas e

motivadas; produto e oferta adequa-
dos; e tecnologia customizada de acor-
do com a necessidade e know-how de
manuseio da base de dados. "Com este
conjunto de ferramentas é possível de-
finir o melhor target, a melhor estraté-
gia de abordagem e de discagem,
ajustar o script e ter os operadores cer-
tos para a melhor oferta."
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