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Não desconecte seu telefone de atendimento ao 
cliente! A procura de serviços por telefone continua 
em alta. 

 Acho que todos somos cientes de que os aplicativos móveis, 
a mídia social e os bate-papos estão assumindo com rapidez 
o papel de canal predileto das gerações mais jovens para se 
comunicarem com empresas. No entanto, não deveríamos 
perder nosso foco e esquecer que as chamadas são e contin-
uarão sendo, em um futuro próximo, um dos canais mais im-
portantes para o engajamento com clientes. Esta suposição é 
apoiada em um estudo da Dimension Data no qual é mostra-
do que o telefone continua sendo a 1a opção para a geração 
X (nascida de 1961 a 1980), para os Baby Boomers (nascidos 
de 1945 a 1960) e os veteranos ou geração silenciosa (nasci-
dos antes de 1944).

Embora as chamadas sejam uma das formas mais antigas e 
consolidadas de entrar em contato com os clientes, também 
é uma das mais difíceis. Geralmente os clientes pensam que 
as chamadas são invasivas e importunas, mesmo que possam 
gerar muito sucesso, se forem feitas com consideração em 
relação ao cliente e de forma vantajosa para ele.
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O GANHO ESTÁ NOS DETALHES - OU O MODELO DA 

CAMPANHA MODERNA DE CHAMADAS OUTBOUND 

As empresas não deveriam se acanhar de procurar um engajamento proativo com os 
clientes, seja por questões de telemarketing, atendimento ao cliente ou cobrança de 
dívidas. Na verdade, nós, os clientes, gostamos de ser contatados proativamente se isto 
servir aos nossos interesses e isto não nos incomodará, desde que seja útil. 

Com base nisto, a percepção do setor de contact centers em relação ao principal objetivo das inter-
ações de saída está mudando. Não se trata mais de simplesmente aumentar o número de tentativas de 
chamada, o número de pessoas alcançadas e outros indicadores simples. Os contact centers das em-
presas modernas se importam com seus clientes e consideram as interações de saída como uma forma 
de oferecer serviços proativos para auxiliar e atender.

Quando se trata de criar estratégias, a mente humana sempre foi a principal fonte de informações e 
inspiração. Muitas vezes, a tecnologia não tem sido capaz de acompanhar nossas ideias mais ousadas. 
No entanto, hoje em dia, a tecnologia é capaz de dar suporte às estratégias que imaginarmos e inclusive 
permitir que cheguemos mais além.

Nas próximas seções deste documento, nós lhe forneceremos diretrizes sobre como elaborar uma 
campanha de chamadas outbound praticamente perfeita. Está bom, você tem razão... Ninguém, nem 
nada é perfeito. Apesar disso, nós vamos continuar tentando. Então, deixe-nos reformular o pensamento. 
Nós lhe mostraremos como elaborar a campanha outbound quase perfeita, analisando e refinando, ao 
mesmo tempo, os processos. 

Principais etapas na elaboração de uma estratégia de campanha de 

chamadas outbound: 

Segmentação de 
listas de contatos 

Combinação de 
contatos com 

os agentes mais 
adequados 

Configuração de 
regras complexas de 

discagem 

Definição de 
mensagens 

diferentes conforme 
o cenário 

Monitoramento, 
análise e ajuste fino 
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1
“PARA QUEM EU DEVERIA LIGAR?” 
OU SEGMENTAÇÃO DE LISTA DE CONTATOS 

Uma das regras mais importantes de marketing é: “Conheça seu público-al-
vo!” Sem conhecer bem seus clientes, o que eles precisam e gostam, as chan-
ces de sucesso são bem poucas.  

Antigamente, os call centers não diferenciavam entre os contatos de uma lista. Todos os 
contatos eram tratados da mesma forma e recebiam chamadas que não levavam nenhu-
ma informação adicional em consideração. A única coisa que interessava era o número de 
chamadas feitas, a porcentagem das chamadas conectadas e outros indicadores básicos. 
Por exemplo, não se dava muita atenção se uma mulher de 65 anos de idade poderia estar 
realmente interessada em se inscrever em uma academia, nem se seria mais adequado (e 
barato) enviar uma mensagem de texto ou um e-mail para informar um homem de 33 anos 
de idade sobre a primeira vez que ele atrasou o pagamento de um crédito. 

Felizmente, os tempos mudaram, trazendo boas notícias para as empresas e os clientes. En-
quanto as operações e processos comerciais se tornam cada vez mais otimizados, gerando 
vendas maiores e custos menores, os clientes são beneficiados pela orientação centralizada 
nos clientes, mostrada pelas empresas. 

Com essa mudança geral do cenário, a segmentação das listas de contatos tornou-se uma 
das etapas mais importantes, mas também uma das mais difíceis da estratégia ideal de 
contato. 

Nos primeiros anos dos contact centers, a segmentação dos contatos era baseada uni-
camente na experiência e nas percepções que o gerente tinha do mercado. No entanto, 
hoje em dia, podemos ir além disso e usar a tecnologia, algoritmos avançados e aprendiza-
gem de secretária eletrônica para encontrar a melhor estratégia. Através da adaptação e 
mudança constantes dos nossos parâmetros de segmentação, podemos ver melhor quais 
contatos devemos chamar, quais ignorar e quais contatar usando qualquer um dos outros 
canais de comunicação. 

*2015 Global Contact Center Benchmarking Report, Dimension Data 

75 % 
das empresas já podem 

pré-identificar e segmentar 
seus clientes*
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2
“QUEM DEVE LIGAR PARA QUEM?” 
OU PAREAMENTO ENTRE AGENTES E CONTATOS 

Se você pensar sobre o assunto, são os agentes de atendimento ao cliente 
que constroem a imagem de uma empresa. Você pode ter o melhor pessoal 
de marketing e AI do mundo, mas se seu atendimento ao cliente for ruim, a 
imagem da sua empresa vai sofrer. 

O pareamento de clientes e interessados com os agentes de atendimento ao cliente mais 
adequados proporcionarão uma melhor experiência de cliente e melhorarão a imagem da 
empresa. Ao mesmo tempo, escolher o pareamento entre agentes e clientes com sabe-
doria aumentará os índices de sucesso da campanha, fazendo com que o trabalho dos 
seus agentes seja mais agradável. 

Habilidades do agente 

Um dos fatores que os clientes citam como sendo muito importante no engajamento 
com as empresas é que os agentes sejam qualificados e capazes de solucionar seus 
problemas. Isto é importante principalmente para campanhas de chamadas outbound, 
porque os clientes não gostam de ser contatados por alguém que não tem o conheci-
mento necessário para exercer, de fato, a tarefa a que se refere a chamada.

O gerenciamento do contact center garante que os agentes que receberão o contato 
estarão qualificados para realizar a tarefa, decidindo quais são os requisitos de habili-
dade específicos para cada campanha. Os requisitos de habilidades facilitam o trabalho 
dos agentes e permitem prestar serviços de maior qualidade. 

Benefícios de ter requisito de habilidades 

Interações anteriores 

É bastante irônico que, no nosso mundo on-line, onde tantas interações de negócios e 
pessoas têm a possibilidade de ficar no anonimato, exista um aumento da intenção do 
cliente de ter experiências personalizadas. Sendo assim, como você poderia criar uma 
experiência mais pessoal em uma era de anonimidade crescente?

Facilitar o trabalho 
para os funcionários, 
segundo as tarefas 
se adequem ao seu 

perfil de competência 

Os clientes conversam 
com agentes 
qualificados 

Maiores índices de 
êxito da campanha 

Maior satisfação e 
retenção dos clientes 
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Uma boa forma de oferecer serviço personalizado é parear agentes e clientes com base 
em seu histórico de interação anterior. Deveria ser atribuída uma prioridade maior à com-
binação de agentes com contatos que já tiverem interagido entre eles, seja via e-mail, 
bate-papo ou qualquer outro canal de comunicação. Isto proporciona às conversas um 
toque mais pessoal e faz com que os clientes se sintam mais bem valorizados e espe-
ciais. Além disso, se for uma questão recorrente e presente, é mais fácil para o agente 
captar a tarefa e executá-la com bons resultados. 

Benefícios do pareamento baseado em interação anterior 

Big Data e algoritmos 

Eu me lembro de um vídeo sobre um adivinho que assisti há algum tempo atrás. A forma 
como ele era capaz de responder perguntas sobre os convidados entre o público era 
impressionante, e até quase “mágico”. Afinal, ficamos sabendo que ele tinha uma equi-
pe trabalhando com nada mais nada menos que notebooks e uma conexão à Internet, 
procurando respostas em tempo real no Google, Facebook, Twitter, etc. É difícil conse-
guir compreender a quantidade de dados sobre cada um de nós que estão livremente 
disponíveis hoje em dia. É claro que tudo isto tem seu lado negativo, mas tentemos focar 
num dos aspectos positivos.

Do ponto de vista das relações entre cliente e empresa, os big data oferecem grandes 
oportunidades. Por exemplo, usando algoritmos avançados e as informações que po-
demos obter de históricos de interação anteriores, padrões de fala e escrita ou atividades 
de mídias sociais, podemos parear agentes com clientes com base em seu caráter. Tam-
bém podemos analisar se o cliente teria mais probabilidade de comprar falando com 
agentes masculinos ou femininos. A tecnologia, os algoritmos e os big data abriram, para 
nós, portas para um novo mundo cheio de muitas possibilidades desconhecidas. A per-
gunta é se nós somos corajosos o suficiente para cruzar o limiar e entrar por essa porta. 

Facilidade e 
agilização do 

trabalho para os 
agentes, por já terem 
interagido ou tentado 

interagir om um 
contato específico 

Serviço mais 
personalizado para os 

clientes 

Maiores índices de 
êxito da campanha 

Maior satisfação e 
retenção dos clientes 
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3 “QUANTO, COM QUE FREQUÊNCIA, DE QUE MODO DE-
VERÍAMOS CHAMAR?” OU REGRAS DE DISCAGEM 

Depois de segmentar as listas de contatos e ter decidido quem deveria con-
tatar melhor com quem, chegou a hora de entrar em detalhes mais específi-
cos referentes aos processos de discagem e chamada em si. Para aumentar 
os índices de êxito e, além disso, aumentar a satisfação do cliente, o geren-
ciamento do contact center deveria levar diversos aspectos em considera-
ção, como o melhor horário para ligar, intervalos entre chamadas, modo de 
pacing, etc. 

Horários para ligar 

Segmentos de contato diferentes podem ter preferências diferentes quanto aos 
horários de contato. Por exemplo, pessoas de mais idade, aposentadas, normalmente 
estão disponíveis o dia inteiro, enquanto pessoas adultas que trabalham fora podem 
ser encontradas melhor depois do horário de trabalho ou na hora do almoço. Apesar 
disso, não devemos nos esquecer de que o melhor horário para o contato não é afeta-
do apenas por fatores de segmentação. Hoje em dia, como para a maioria das coisas, 
podemos deixar a tecnologia fazer a maior parte do raciocínio. O melhor horário para 
contatar pode ser determinado com base em interações anteriores, preferências indi-
cadas ou outros parâmetros. 

Modo de pacing 

Podemos atribuir modos de pacing diferentes (visualização, discagem power e pred-
itiva) a campanhas e perfis de clientes diferentes. Algumas campanhas exigirão uma 
preparação melhor antes de cada chamada; para isso, você poderia optar pelo modo 
de pacing de visualização, de forma que o agente possa obter detalhes de cada caso. 
Por outro lado, nas campanhas usadas, por exemplo, para informar cidadãos de mais 
idade sobre previsão de ondas de calor, é possível empregar o modo preditivo, porque 
os agentes não precisam obter detalhes sobre cada contato antes de fazer a chamada. 

Outros 

Existem vários outros parâmetros que também podem ser definidos. Por exemplo, é 
importante estabelecer o número de tentativas de contato permitidas, o intervalo de 
tempo entre as tentativas de contato e a ordem de números de telefone que deveriam 
ser chamados. Alguns desses fatores já estão definidos por regras e regulamentações 
de certos países ou estados, mas outros podem ser escolhidos livremente e ajustados 
conforme as necessidades específicas de uma campanha. 
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4 “O QUE OS AGENTES DEVERIAM FAZER E EM QUE OCASIÃO?” 
OU SCRIPT 

Decidir a quem chamar, quem irá chamar e sobre todas as outras regras e 
parâmetros de discagem não garante um negócio. Ajudará e melhorará as 
chances, mas, no final, será a conversa do agente com o contato que decidirá 
entre o êxito ou o fracasso. 

O fraseado do script deve ser ajustado a vários segmentos, levando em consideração as 
diversas faixas etárias dos clientes, fases do ciclo de vida do produto, etc. Por isso, ao ten-
tar, por exemplo, fazer o upgrade dos seus clientes para um pacote de telecomunicações 
novo, com tudo incluído, sua linha de relato variará conforme com quem estiver falando: 
com um millennial ou alguém da geração X ou Y. Além disso, a conversa com um devedor 
que tenha 10 prestações atrasadas deveria ser diferente daquela com um devedor com 
apenas a segunda prestação em atraso.

Repensar a forma da melhor abordagem de cada público e providenciar scripts de orien-
tação fáceis de usar para os agentes não só aumenta as chances de êxito de uma cam-
panha, mas também a satisfação do cliente e a motivação do funcionário. 
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5
“ESTÁ TUDO FUNCIONANDO BEM? O QUE PODEMOS MEL-
HORAR?” OU MONITORAMENTO, ANÁLISE E AJUSTE FINO 

Nós vivemos em um mundo em constante mutação, portanto, precisamos 
ajustar continuamente diferentes aspectos da nossa vida. O mesmo é aplicá-
vel aos contact centers. 

Depois de ter definido sua estratégia de contato e começado e executar a campanha, o 
trabalho ainda não terminou. A estratégia elaborada para a campanha outbound atual pode 
estar funcionando com eficiência nesse momento, mas é preciso monitorar os resultados 
continuamente e fazer ajustes finos durante todo o processo. Você poderá ver abaixo al-
guns motivos que poderiam fazer com que uma mudança de estratégia seja necessária. 

Estratégia não ideal 

Se a campanha não estiver funcionando bem e tiver resultados abaixo do esperado, isto 
pode ser causado por um erro de escrita ou por parâmetros adotados erroneamente. Por 
exemplo, se o público-alvo de uma campanha que oferece seguros de vida for para pes-
soas jovens de 20 a 30, os índices de êxito serão baixos. Pessoas nessa faixa etária ainda 
estão livres de preocupações e não acham que precisam de um seguro de vida. Para au-
mentar o índice de resposta e dos resultados gerais, o gerenciamento do contact center 
deveria ajustar o segmento-alvo e defini-lo para pessoas de mais de 30 anos. 

Novas necessidades das empresas 

As empresas modernas se esforçam muito por ter um engajamento dinâmico com seus 
clientes. Os lançamentos de novos descontos ou ofertas especiais são feitos periodica-
mente e precisam ser comunicados, posteriormente, durante uma campanha normal. 

Eventos imprevistos 

Existem muitas coisas que o gerenciamento do contact center não pode influenciar, 
mas pode fazer mudanças necessárias na estratégia e adaptá-la a elas. Por exemplo, se 
houver um grande evento esportivo na cidade, poderia ser evitado ligar para contatos 
naquela região. Mesmo que muitas pessoas estejam assistindo ao jogo em casa, eles 
não gostariam de ser incomodados por chamadas de vendas e ficarão chateados. É 
claro que, se você estiver tentando vender entradas para toda a temporada dos jogos 
do time para o qual o contato torce, o timing será perfeito. 
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RESUMINDO… 

As chamadas são a forma mais invasiva de comunicação. Nós não gostamos 
de ser incomodados com ofertas e negócios nos horários inadequados. Além 
disso, nossas experiências de comunicação negativas são facilmente tradu-
zidas em comentários on-line negativos e perda da nossa fidelização. No en-
tanto, se a comunicação for importante para nós, ficaremos muito contentes 
de falar com os funcionários da empresa. Por isso, antes de começar uma 
campanha de chamadas outbound, os gerentes dos contact centers devem 
se certificar se a estratégia elaborada é a ideal. 

A elaboração da estratégia ideal inclui as seguintes etapas:

Segmentação das listas de contatos com base nas percepções do gerente 
do contact center e nas novas oportunidades oferecidas pela tecnologia, en-
tre elas, big data e machine learning. 

Combinar os contatos com os agentes mais adequados com base em perfis 
de competência, histórico de interação e muitos outros fatores. 

Configurar regras de discagem complexas definindo modos de pacing, o 
melhor horário para ligar, número de tentativas de chamada, intervalos entre 
tentativas de chamadas, e assim por diante. 

Definir mensagens variadas para diferentes segmentos de contatos, fases de 
vida do produto e tentativas de chamadas. 

Fazer o monitoramento, a análise e o ajuste fino contínuos da estratégia elab-
orada. 

As interações de saída do serviço proativo se tornaram uma das ferramentas mais impor-
tantes para criar uma relação engajada e positiva com seus clientes. O telefone é a forma 
preferida de contato para as gerações X, Y e para os Baby Boomers, portanto, você deve-
ria empenhar todos os seus esforços para alcançar a excelência nessas interações. Um 
serviço melhor não só aumentará as vendas e os lucros, mas fará com que sua empresa 
seja um melhor lugar para trabalhar e com a qual fazer negócios. 
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ALTITUDE  STRATEGY CENTER
DISCAGEM À VELOCIDADE DOS NEGÓCIOS

Altitude Strategy Center oferece à gestão do contact center a possibilidade de planejar 
a estratégia de discagem ideal, direcionando o contato certo para o agente certo, com 
a mensagem certa e, ao mesmo tempo, automatiza os processos, aumenta as taxas de 
sucesso e melhora a experiência do cliente..

Como o Altitude Strategy Center Pode Ajudá-lo a Planejar a Estratégia Perfeita de 
Campanhas Outbound? 

SEGMENTAÇÃO

Altitude Strategy Center suporta o uso de múltiplas listas de contato. 

Permite o uso de filtros como idade do contato, renda ou KPIs específicos para criar segmentos. 

Oferece uma visualização em tabela de todas as listas de contatos e os segmentos criados. Exibe os dados relacionados 

aos  segmentos, como alarmes e KPIs..

EMPARCEIRAR AGENTES E CONTATOS

Segmentos com competências agente para assegurar que o agente mais apropriado lide com o contato.

Histórico de interações passadas permite emparceirar o contato com o agente que eles interagiram anteriormente, 
garantindo uma interação mais personalizada. 

Permite integração com aplicações de terceiros para agentes mais específicos e opções de emparceirar agentes e 
contatos. 

REGRAS DE DISCAGEM E AGENDAMENTO

Permite a definição de modelos de discagem complexos para cada segmento. Permite definir modos de estimulação, 
melhores momentos para chamar e muitos outros parâmetros.

Facilita a gestão com funções automáticas para iniciar e parar sempre que um determinado número de contatos ou KPIs 
é atingido. Também controla automaticamente que as chamadas sejam feitas no dias e horários planejados.

Checa os contatos de telefone em DNCLs (Do Not Call Lists) para que números desta lista não sejam discados. Em con-
formidade com regulamentos internacionais de chamadas específicas de países específicos.  

DIFERENTES MENSAGENS PARA DIFERENTES SEGMENTOS

Permite definir uma mensagem diferente para cada segmento usando o Altitude Scripting Language.

MONITORAMENTO, ANÁLISE & AJUSTES

Relatórios do histórico em tempo real e monitoramento de cada segmento.

Permite definir alarmes e KPIs personalizados. Segmentos mudam de cor quando os alarmes são acionados.

Suporta alterações em tempo real, permitindo que os segmentos parem ou iniciem manualmente sem interromper o 
trabalho dos agentes.

1

2

3

4

5
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Case de sucesso

ALTITUDE STRATEGY CENTER AJUDA EMPRESA 

DE SEGUROS DO REINO UNIDO A AUMENTAR 

OS ÍNDICES DE CONTATO E CONVERSÃO

O Europa Group fornece uma grande variedade de soluções de seguro para o 
público em geral, corretores e empresas de seguros e parceiros da mesma área. 
Essas soluções abrangem a administração terceirizada, corretagem de seguros 
e a venda ao atacado de produtos por encomenda. A empresa atende mais de 
369.000 clientes e, em novembro de 2015, empregava 538 pessoas.

Após o crescimento significativo da empresa nos últimos anos, o Europa Group também de-
cidiu melhorar sua capacidade de fazer o acompanhamento de oportunidades por telefone e 
maximizar vendas, unificando, ao mesmo, as operações de televendas para todos os seus pro-
dutos e serviços. Como resultado, o Europa Group identificou a necessidade de uma solução 
em tecnologia que pudesse gerenciar o aumento nas chamadas, proporcionar maior controle 
e ser administrada internamente.  Além disso, também queria maximizar o retorno das listas 
de contatos, garantir máximo alcance das listas e obter o maior rendimento possível dos seus 
melhores agentes.

Aprimoramento dos resultados de discagem

Paul Sanders, gerente de discagem do Europa Group, afirmou que o Altitude Strategy Center 
lhes conferiu a “Capacidade de buscar dinamicamente dados de alto valor em um período es-
pecífico de tempo, quando a análise do histórico tivesse mostrado que havia valor a ser obtido”.

O Altitude Strategy Center permitiu que o Europa Group criasse segmentos de negócios, filtros 
extensivos, cronogramas automáticos e outros, para aproveitar cada lista de contatos o máxi-
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mo possível. A associação de segmentos de negócios com dados de alto valor aos melhores 
agentes também aprimorou os resultados da companhia e o desempenho dos agentes. Com 
o Altitude Strategy Center, o Europa Group faz chamadas aos contatos certos, na hora certa, 
com o agente mais competente.

Segmentação de contatos para maiores índices de conversão

“Não resta dúvida de que o retorno por unidade de dados carregados aumentou, porque os 
índices de contato aumentaram aproximadamente 5 a 8%. O mais interessante em relação ao 
Altitude Strategy Center é que, antes de realizar extensos perfilhamentos e direcionamentos 
de dados, os melhores agentes variavam até 20% diariamente; agora a variação é inferior a 5% 
durante certo período”, afirmou Paul Sanders.

O segredo do sucesso é perfilhar os dados corretos para encontrar a solução ideal. Os parâmet-
ros de perfilhamento em diferentes campanhas são semelhantes e abrangem aproximada-
mente 10 a 15 itens, entre eles, faixa etária do cliente, pagamento especial e método de pag-
amento premium. Devido à volatilidade do mercado de negócios de seguros, o perfilhamento 
do contato evolui constantemente. portanto, todos os segmentos e decisões da empresa são 
verificados trimestral ou semestralmente para atrair nova clientela e atender os requisitos de 
diferentes hábitos de compra. 

Por outro lado, associar o contato certo ao agente certo também significa um aumento no 
desempenho do agente. Os agentes de melhor desempenho são capazes de obter 10% adi-
cionais de renda por dia em relação a índices diários anteriores.

O volume de chamadas foi analisado para usar o menor número de requisitos para cada con-
tato maximizando, ao mesmo tempo, seu retorno e diminuindo, ainda, o volume de chamadas 
por campanha. O gerente de discagem procura os valores de dados em toda a campanha e 
toma decisões de negócios importantes e informadas, como quando interromper a chamada 
de um segmento. De acordo com Paul Sanders, usar o Altitude Strategy Center lhes permitiu 
“Explorar outras correntes de renda para “Testar e Aprender”, estabelecendo um valor de re-
torno e estimando se os resultados estão acima ou abaixo de fluxos existentes”.
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SOBRE A ALTITUDE

A Altitude (www.altitude.com) é um provedor global de 
soluções omnichannel para proporcionar excelentes ex-
periências de clientes. Suas soluções ajudam as empresas e 
as organizações a unificar todas as interações com os clien-
tes e a se tornar mais voltadas a eles. O Altitude uCI (Unified 
Customer Interaction) é uma robusta plataforma de software 
modular que manipula todas as interações com clientes e 
unifica todos os pontos de contato no contact center e em 
toda a organização.

Mais de 300.000 usuários em 1.100 clientes de 80 países 
usam as soluções Altitude uCI para gerenciar, em tempo 
real, funções empresariais, como atendimento ao cliente, 
telemarketing, recuperação de dívidas, help desk, atendi-
mento ao público, etc. A Altitude Software tem um históri-
co de 22 anos de reconhecimento de clientes e do setor e 
já ganhou dezenas de prêmios por inovação e resultados 
tangíveis com clientes em importantes mercados de todo o 
mundo. Ela conta com 12 escritórios em 4 continentes, uma 
rede robusta de 160 parceiros em todo o mundo e possui a 
certificação ISO 9001 para seu suporte global. 

Siga-nos em:

 twitter.com/Altitude_latam

 linkedin.com/companies/altitude-software

 facebook.com/altitudesoftware


