
specializada em seguros 

de crédito e produtos de 

proteção de dívida, a 

Assurant Solutions, dos 

EUA descobriu na práti-

ca que todos os dogmas 

convencionais sobre os 

contact centers "estão obsoletos". 

O carro-chefe da Assurant é bem 

conhecido: se você perder seu em-

prego ou tiver problemas de saúde 

e, por isso, não puder honrar o paga-

mento do cartão de crédito, o seguro 

da Assurant o ajudará a cobrir a 

despesa. O usuário opta por contar 

com esse seguro no momento da ade-

são ao cartão de crédito. 

No entanto, muitos clientes, quando 

recebem a conta pela primeira vez 

e percebem que terão de pagar pelo 

serviço uma taxa adicional que pode 

ultrapassar US$ 10, acabam achando 

melhor correr o risco e cancelar o 

seguro. Na hora de cancelá-lo, falam 

com os atendentes do call center da 

Assurant É quando a empresa tem de 

reter o cliente, vencer a rotatividade e 

conter a elevada taxa de saída. 

A empresa não tinha um índice 

de retenção ruim -era de 16%, com-

patível com os melhores padrões do 

setor. Mas o percentual significava 

que cinco em cada seis clientes não 

eram convencidos a manter seu se-

guro, muito menos a adquirir outros. 

Diante disso, a Assurant tentou algo 

novo -análise estatística- e desen-

volveu sistemas de operação diferen-

ciados por conta disso. O resultado? 

A taxa de sucesso de seu call center 

quase triplicou. 

O que a Assurant fez foi levar para 

dentro da empresa matemáticos e 

atuários, profissionais que nada sa-

biam sobre gestão de call centers a 

princípio, e deixá-los fazer perguntas 

à vontade, perguntas diferentes das 

usuais do setor, e buscar as respostas 

na análise estatística. 

As descobertas foram surpreenden-

tes. Em certo sentido, era tudo muito 

simples: a tecnologia poderia ajudar a 

empresa a reter clientes, aproveitando 

o fato de que alguns atendentes são 

muito bem-sucedidos ao lidar com 

determinados tipos de clientes. Assim, 

combinar uma chamada de cliente 

específica com um atendente em par-

ticular fez grande diferença. 

Nesta entrevista, Cameron Hurst, 

A entrevista foi realizada por Michael S. 
Hopkins, editor-chefe, e Leslie Brokaw, 
colaboradora da MIT Sloan Manage-
ment Review. 
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vice-presidente da área de soluções 

da empresa, explica como os novos 

profissionais da Assurant encontra-

ram as perguntas certas a serem feitas 

e como a empresa utilizou a análise 

estatística de maneira inovadora para 

obter melhores soluções e resultados 

na retenção de clientes no tão critica-

do telemarketing. 

Uma das primeiras curiosidades de 
qualquer um que observa sua ex-
periência é a seguinte: como vocês 
conseguiram respostas para perguntas 
que nem sabiam que deveriam fazer? 
Sabíamos que queríamos mais. Quería-

mos reter mais clientes e obter uma 

fatia de seu gasto, vendendo mais para 

eles. Então, procuramos matemáti-

cos e atuários e lhes perguntamos: 

"Há algo que vocês enxerguem que 

podemos fazer melhor, que podemos 

otimizar?". Eles não viam o problema 

da perspectiva de como gerenciar um 

contact center. Na verdade, não sabiam 

nada sobre contact centers. 

Então, acho que o primeiro passo im-

portante foi contar com outros olhares 

para o problema, de áreas de conheci-

mento completamente diferentes. 

Se eles não sabiam como gerenciar um 
contact center, por onde começaram? 
Em primeiro lugar, em vez de pensar 

em aspectos como velocidade média 

de atendimento de telefonemas e ou-

tras métricas de nível de serviço -ou 

seja, coisas que geralmente levamos 

em conta quando observamos a inte-

ração entre cliente e atendente-, eles 

começaram raciocinando de uma úni-

ca perspectiva: em que éramos bem-

-sucedidos e em que fracassávamos. 

Sucesso e fracasso são parâmetros 

fáceis de estabelecer em nosso negó-

cio: ou você reteve a chamada de um 

cliente ou não. 

Então, eles passaram a perguntar 

qual era a razão real da retenção de um 

cliente; por que, de verdade, perdíamos 

um cliente e assim por diante. Apren-

demos, por exemplo, que certos aten-

dentes melhoram diante de clientes 

premium, enquanto outros pioram. 

Isso amplia bastante a gama de infor-
mações... 
Esses profissionais são orientados 

por dados. Eles disseram: "Passem 

para nós todos os dados que vocês 

têm". Tínhamos muitos, pois geren-

ciamos esse negócio há anos, e al-

gumas informações sobre nossos 

clientes pareciam, da perspectiva 

de um call center, ser totalmente ir-

relevantes. De posse dos dados, eles 
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começaram a "triturá-los", utilizan-

do ferramentas estatísticas. 

A abordagem adotada foi a de sepa-

rar os clientes em grupos claramente 

definidos. Qualquer instituição de ser-

viços financeiros é tentada a reunir 

seus clientes em grupos; quase todas 

fazem isso. A diferença, porém, é que 

não são dez agrupamentos que vão 

definir todas as diferentes caracte-

rísticas de seus clientes; são centenas. 

Então, o primeiro passo foi identificar 

todos os tipos de clientes que nós te-

mos: com saldos altos que tendem a 

pagar adiantado, com elevada taxa de 

crédito, com baixa pontuação de crédi-

to e assim por diante. 

Quanto mais variáveis são levadas em 

conta, obviamente, mais grupos exis-

tirão. Pode haver um grupo de clientes 

que, além de tenderem a pagar ante-

cipadamente, também apresentam bai-

xa pontuação de crédito. 

Quando chegamos ao nível do de-

talhe, conseguimos olhar para todas 

as diferentes interações que tínhamos 

com as pessoas de determinado grupo 

e perguntar: "O que fizemos nesse caso 

em particular? E naquele?". 

0 sr. quer dizer "cada interação"? 
Sim. Não se tratava de um agregado 

macro, mas de uma base individual, 

com cada interação que nós regis-

tramos ao longo dos últimos quatro 

ou cinco anos. Analisando cada uma 

dessas interações, foi possível esta-

belecer que determinado atendente 

tende a se sair melhor, historica-

mente e de maneira evidente, com 

certos grupos de clientes. 

E o que acontece do lado dos clientes? 
0 sr. os observa de modo diferente? 

Sim. Há características óbvias que 

podem ser estudadas em nosso siste-

ma central. Imagine o que um banco 

ou uma companhia de seguros cole-

taria sobre seus clientes: pontuação 

de crédito e dados demográficos, para 

ficar em apenas dois exemplos. É 

preciso saber quantos filhos eles têm. 

Você pode prever o que eles farão no 

futuro se tiver uma base de clientes 

grande, com interações e variabili-

dade suficientes. 

É óbvio: ter a ligação mais adequada 

com seus clientes traz maior probabili-

dade de vender algo para eles, pois se 

estabeleceu uma relação de confiança. 

Nós desenvolvemos essa ligação, essa 

afinidade, ao encontrarmos atributos 

que podem gerar um bom "casamen-

to" entre cliente e atendente. 

No entanto, o aspecto mais relevante 

de todo o processo foi o fator per-

manência, ou seja, o período durante o 

qual os clientes ficaram ligados a nós. 

Soubemos, quase imediatamente, que 

poderíamos reter maior número de 

clientes, assim como os mais rentáveis, 

com nosso novo sistema de trabalho. O 

que demoramos mais para perceber foi 

que estávamos mantendo esses clien-

tes por mais tempo que antes. Isso era 

realmente animador. 

Acompanhando o funcionamento 

do novo sistema por alguns meses, 

observamos maior permanência dos 

clientes retidos em comparação com 

a do sistema anterior, e isso trouxe 

mais receita. 

Parece que o tipo de informação que 
vocês têm sobre os clientes não é tão 
diferente do que tinham antes de todo 
esse processo começar, mais os dados 
sobre o que acontece especificamente 

em cada interação entre cliente e aten-
dente. É isso que conduz seus modelos? 
Isso mesmo. Há outro elemento que 

entra nessa solução e que impulsiona a 

receita: o valor econômico previsto de 

um cliente em particular. 

Em um call center, às vezes temos de 

decidir qual cliente focar. Gostamos da 

idéia de que há um atendente para todo 

mundo, mas isso nem sempre é possí-

vel, por causa do volume de chamadas 

e dos agentes de variabilidade. Então, 

se sua meta é gerar receita no longo 

prazo, você pode usar esses elemen-

tos de previsão para determinar qual 

cliente deve ser focado. 

Havia um problema que não sabía-

mos como resolver: os melhores "casa-

mentos" entre atendente e cliente quase 

sempre não estavam disponíveis. Em 

outras palavras, se tivermos 50 chama-

das na fila e mil atendentes na opera-

ção, podemos criar 50 mil soluções 

diferentes, e fazemos esses cálculos 10 

ou 15 vezes por segundo. Um dos mil 

atendentes é a melhor combinação, 

então esse é o número a bater, que 

mostra a frequência com que fazemos 

um "casamento" perfeito. 

Na maior parte do tempo, entretanto, 

as combinações mais adequadas não 

eram imediatamente possíveis, porque 

o atendente estava ao telefone. Então, 

tivemos de levar em consideração 

outro modelo de previsão: o tempo 

para ficar disponível. 

O setor lida com esse problema há 

muito tempo. Quando, porém, esse 

fator é analisado dentro de todo o 

processo, obtém-se resultados interes-

santes. Se o tempo médio de aten-

dimento de um funcionário é de 3 

minutos e 30 segundos e ele está ao 

telefone há 3 minutos e 15 segundos, a 

previsão é que esteja disponível em 15 

segundos. A partir daí, podemos pesar 

quanto tempo os clientes estão dispos-

tos a esperar. 

Sabemos quanto tempo mantemos 

os clientes em espera e qual é a prová-

vel consequência quando eles estão lá, 

esperando na fila, e isso nos permite 

descobrir quando a curva começa a 

aumentar as taxas de abandono. 
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Relacionamos essa informação com 

a previsão de disponibilidade do aten-

dente. Se a combinação ideal está 

muito distante -a 45 segundos ou 3 

minutos, por exemplo-, isso reduz sua 

atratividade e outro atendente passa 

a ter preferência. Embora esse aten-

dente não tenha a afinidade perfeita, 

o fato de ele ficar disponível antes o 

torna mais atraente para nós. 

Quando você se torna mais rigorosa-
mente baseado em evidências, desco-
bre muitos erros em seus pressupostos 
antigos? Se sim, que tipo de erro? 
A sabedoria convencional no setor de 

contact center prega a regra 80/20, ou 

seja, 80% das ligações devem ser aten-

didas em 20 segundos ou menos. Essa 

é uma promessa que a maioria dos 

negócios faz, porque acredita que isso 

leva à satisfação. 

O que aprendemos é que satisfação 

não tem quase nada a ver com isso. 

Obviamente, quanto mais rápida a res-

posta, melhor. Contudo, achamos que 

muitos clientes estão dispostos a espe-

rar mais, de 39 a 49 segundos, antes 

que o incômodo afete o resultado. 

Portanto, se os clientes aceitam 

esperar, por que insistir em encaixá-

-los na janela 80/20 ou 80/25? Quan-

to mais aceitamos esperar, melhor 

a combinação, melhor o resultado, 

maior a receita. 

Fizemos testes que nos levam à 

situação 60/60: 60% das ligações aten-

didas em 60 segundos ou menos. Em 

dado ponto há efeitos negativos sobre 

as taxas de abandono. O que nos sur-

preendeu, porém, foi constatar que não 

há efeito negativo na taxa de abandono 

antes dos 60 segundos. Isso obvia-

mente significa que temos esse tempo 

para encontrar o "casamento" perfeito 

entre cliente e atendente. 

O programa que o sr. desenvolveu na 
Assurant, chamado RAMP [sigla em in-
glês de plataforma de análise estatísti-

ca em tempo real], está disponível para 
outras empresas. Será fácil ou difícil a 
aplicação dessa abordagem em outras 
organizações? 
A primeira dificuldade é: "Eu não te-

nho o recurso de tecnologia da infor-

mação para fazer isso agora". Você tem 

de reunir as evidências, e essa não é 

uma tarefa trivial para a maioria dos 

departamentos de TI. Tudo o que eles 

têm são dados. 

Outra objeção é a percepção de que 

é uma solução baseada em roteamento 

e que nós já contamos com esse tipo 

de capacidade. Mas não é nada disso; 

trata-se de um roteamento baseado em 

evidências ou, eu diria até, baseado no 

sucesso. • 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 15, n. 87, p. 128-132, jul/ago 2011. 




