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Por que o Voice é a próxima grande revolução 
na experiência digital do cliente
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VOICE DESENVOLVIDO PARA A ERA MODERNA
DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Quando você imagina um call center antes de nos mudarmos para um local de trabalho híbrido 
com alguns agentes trabalhando de casa, é provável que você veja um escritório grande e barulhento 
com um supervisor andando pelo mesmo. Cada espaço de trabalho é ocupado por um agente que 
usa fones de ouvido, com um telefone de mesa e um monitor. Quando uma nova chamada chega 
ao call center, ela é encaminhada para um agente disponível que luta para procurar por detalhes 
do cliente usando várias telas e sistemas. 

As integrações de telefonia computadorizada de atendimento ao cliente (CTIs) trouxeram um 
aprimoramento bem-vindo neste processo, dando aos agentes um registro das interações anteriores 
de um cliente. No entanto, ainda há espaço para aprimoramentos no fornecimento para a experiência 
ideal do cliente. 

Mesmo com os sistemas CTI em vigor, as empresas frequentemente lutam para fornecer aos agentes 
uma visão completa do perfil de um cliente e de como ele se envolveu com outras áreas da empresa. 
A CTI não integra a telefonia no mecanismo de roteamento para outros canais. Em outras palavras, 
é difícil administrar a capacidade e a carga de trabalho com telefonia em combinação com outros canais 
(chat, mensagens, etc.) quando eles não estão sincronizados e passam pelo mesmo mecanismo 
de roteamento.

Por exemplo, um agente pode receber uma ligação de Jennifer Smith mas ter visibilidade zero das 
mensagens de e-mail que ela enviou e recebeu, dos artigos da base de conhecimento que ela já analisou, 
das conversas que outros agentes tiveram com ela, ou nos produtos que ela possa ter comprado. 

Uma nota de Patrick Beyries
VP, Gerenciamento de Produtos, Salesforce Service Cloud

*"State of Service," Salesforce, Dezembro de 2020.

dos profissionais de atendimento dizem ser impossível fornecer 
um ótimo serviço sem o contexto completo do cliente.* 79%

https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
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Expectativa

76%

66%

dos clientes esperam por 
interações consistentes 
entre os departamentos.

dos clientes esperam que 
as empresas entendam 
suas necessidades 
e expectativas únicas.

Realidade

52%

34%

dos clientes descrevem 
a maioria das interações 
de serviço como 
fragmentadas.

de empresas geralmente 
tratam os clientes como 
indivíduos únicos.

Expectativas de atendimento ao cliente 
versus a realidade*

Os mecanismos de trabalho híbridos de 2020 adicionaram uma camada de complexidade à gestão 
do call center devido às restrições operacionais durante a COVID-19. Os agentes não estavam mais 
em suas mesas já que todos se mudaram para a distância social e trabalham de casa.

Os supervisores do call center não conseguiam mais circular no mesmo, tornando-se visivelmente 
disponíveis para ajudar os agentes com chamadas desafiadoras. Além disso, os clientes adotaram os 
canais digitais em um ritmo rápido, reservando o telefone para importantes e complicadas questões 
que exigiam a empatia dos agentes, foco e a capacidade de digerir rapidamente à um histórico de 
comunicação omni-chanel em questão de segundos para atender às necessidades dos clientes. 

Compreensivelmente, os clientes podem perder a paciência em situações como esta, quando têm 
que repetir conversas anteriores e descobrir que partes-chave de sua última chamada não chegaram 
ao registro do caso. Eles esperam ter uma experiência pessoal e racional quando eles dedicam o tempo 
para fazer uma chamada para um número de telefone de atendimento ao cliente, mas, em vez disso, 
recebem mais do que uma experiência "quem é você?"

Tem que haver uma maneira melhor.

*"State of the Connected Customer," Salesforce, Outubro de 2020.

https://www.salesforce.com/blog/lessons-from-moving-global-support-engineers-to-work-from-home/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Esta é a base do agente para o atendimento ao cliente omni-chanel.  
Tudo o que eles precisam para resolver o problema do cliente está em um só lugar.
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Otimizar a Experiência do Cliente 
no Canal Telefônico
Felizmente para os líderes de centros de serviços, a telefonia digital evoluiu 
rapidamente para trazer o canal de voz para a experiência do canal digital 
unificado.

Com base em nossas outras ferramentas digitais, tal como chat e bots, 
o Service Cloud Voice oferece aos nossos agentes novas ferramentas de 
fluxo de trabalho e de conhecimento durante a chamada, aumentando 
sua qualidade e produtividade à medida que atendem com empatia 
nossos clientes.

Rene Yoakum
Diretor Chefe de Atendimento ao Cliente 
e Pessoas da Remitly
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CTI Telefonia digital

Integração CTI versus telefonia digital

Integração com os dados do cliente 
no início da chamada

Integração dinâmica de dados durante toda 
a chamada

Os agentes não podem ver os registros 
de chamadas lado a lado com os registros 
de bate-papo digital

Os dados da chamada podem ser visualizados 
tal como qualquer outro canal digital

O fluxo de trabalho do agente e os avisos 
de ação podem ser indevidamente 
influenciados pelo desejo de um agente 
de chegar a uma resolução rápida e pode 
não refletir o melhor curso de ação para 
o cliente

O poder da inteligência artificial e da aprendizagem 
de máquina, combinado com a transcrição em 
tempo real, fornece um conjunto de adaptação 
automática para as próximas melhores ações

O agente deve tomar notas durante 
ou após a chamada

A chamada é gravada em tempo real

A gravação da chamada pode ser 
transcrita manualmente após a chamada 
e eventualmente adicionada ao registro 
do cliente ou utilizada para treinamento

A transcrição de chamadas em tempo real as 
transforma em um registro digital imediatamente 
pesquisável enquanto o agente ainda está na 
chamada

Podem gravar chamadas selecionadas Todas as chamadas são gravadas automaticamente

Telefonia separada dos canais digitais - 
experiência de usuário diferente para 
agentes digitais

Voz tratada da mesma forma que outros canais 
digitais - os agentes lidam com todos os canais 
no mesmo lugar

A telefonia digital permite que chamadas telefônicas cheguem aos 
agentes de serviço através da nuvem para que eles possam atender 
através de seu notebook, de sua casa, em um centro de contato, 
de uma tenda, de uma árvore, ou em qualquer lugar onde possam 
obter uma conexão Wi-Fi. Um sistema de roteamento centralizado 
e automatizado gerencia tanto as chamadas de entrada quanto 
as de saída.

A tecnologia de chamada anterior somente podia rastrear uma 
quantidade limitada de informações sobre o que acontecia antes 
na chamada telefônica, tal como para quem ela era encaminhada, 
o caminho de resposta de voz interativa (IVR) pelo qual a chamada 
passava e quanto tempo durava. A telefonia digital com base na 
nuvem expande esses dados da linha-base para rastrear, mensurar 
e influenciar todos os aspectos de uma chamada, desde a captação 
até a finalização da chamada.

dos profissionais 
de atendimento dizem 
que o telefone é o canal 
preferido para questões 
complexas.*

76%

*"State of Service," Salesforce, Dezembro de 2020.

O QUÊ É TELEFONIA DIGITAL?

https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
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OS BENEFÍCIOS DE FAZER DA VOZ UM CANAL DIGITAL

Quando o canal telefônico se torna digital, a eficácia do agente de atendimento ao cliente muda 
drasticamente. Ao capturar dados de voz da mesma forma que capturamos dados de canais digitais, 
os agentes podem começar a ajudar os clientes mais rapidamente. Em vez de o agente clicar através 
de telas para montar a situação do cliente, o software de atendimento ao cliente junta as partes 
do caso do cliente, obtendo as interações do cliente através de todos os canais digitais e fornecendo 
ao agente uma visão geral consolidada.

O foco do agente está agora na conversa real em andamento - como auxiliado por avisos em tempo 
real a partir de sua tela. Sem a necessidade de gravar manualmente os aspectos críticos da conversa 
do cliente enquanto simultaneamente verificam o histórico de conversas passadas, os agentes podem 
se concentrar em ouvir o cliente. Isto, por sua vez, libera a capacidade cognitiva e reduz a carga 
emocional do agente, resultando em uma conexão mais profunda com o cliente.

A criação de uma conexão emocional com quem telefona é especialmente importante porque 
o telefone normalmente não é a primeira instância na resolução de um problema do cliente. Em vez 
disso, os clientes telefonam após tentarem usar métodos de auto-atendimento ou assíncronos para 
resolver seus problemas complexos. Portanto, eles estão procurando por uma pessoa com empatia 
do outro lado da linha que possa fazer as coisas certas.

No passado, as organizações temiam a mudança para a nuvem por causa das 
preocupações com a qualidade da voz. Antigamente, quanto mais próximo você 
estivesse da infraestrutura física que compõe a plataforma telefônica, melhor 
seria a qualidade de voz que você teria. 

Também não é raro ter tecnologias de base regional de diferentes fornecedores 
que você precisa manter e gerenciar por conta própria. As empresas podem 
gerenciar seu centro de contato globalmente com uma plataforma que serve 
a todos os agentes em toda a empresa. Já vimos organizações com centenas de 
milhares de usuários trabalhando nesta plataforma, todos simultaneamente, 
sem qualquer degradação de qualidade resultante. A velocidade também é um 
fator, pois é mais fácil e rápido operar um call center na nuvem do que alinhar 
muitos centros regionais separados.

Bill Patterson
EVP e Gerente Geral de Aplicativos CRM Salesforce
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Fornece o contexto completo necessário para resolver questões complexas

Chamadas nos dois sentidos facilitam a expressão e a empatia

Fornece percepções críticas com transcrição de chamadas em tempo real

Aumenta a produtividade dos agentes enquanto aprimora a satisfação do cliente

Aciona um serviço proativo através de IVRs de fácil atualização

Centraliza as conversas e informações dos clientes

Ajusta as oportunidades de treinamento de agentes com visibilidade nas conversas

Benefícios da telefonia digital em 
um relance

FORNECER A FLEXIBILIDADE SEM SACRIFICAR A SEGURANÇA DOS DADOS

Nos primeiros tempos da tecnologia na nuvem, as organizações de TI temiam que surgissem problemas 
de segurança ou de desempenho devido à mudança da telefonia para a nuvem. Esses dias acabaram.



9 
 

VOICE DESENVOLVIDO PARA A ERA MODERNA
DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Aumentar a Fidelidade do Cliente
Enquanto outros canais digitais estão em uma trajetória de crescimento, isso 
não significa que o uso do telefone esteja diminuindo - ele está se mantendo 
estável. Nossos clientes com conhecimento digital já estão usando outros 
métodos antes de pegar em seu telefone; a voz é seu canal de escolha quando 
a tecnologia não pode ajudar a resolver seu problema.

Isto significa que muitas conversas telefônicas são mais cobradas do que antes. 
Entretanto, embora estas conversas sejam mais desafiadoras, elas também 
oferecem uma oportunidade significativa para desenvolver o relacionamento 
existente com o cliente e reforçar a fidelidade à marca.

Com a telefonia na nuvem, os agentes permanecem focados no cliente graças às transcrições 
automatizadas de chamadas que capturam dados em tempo real.
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TRÊS DICAS DE COMO OTIMIZAR LIGAÇÕES PARA AUMENTAR A FIDELIDADE DO CLIENTE

Reservar tempo para definir e documentar os cenários de voz digital

Ao coletar e analisar seus dados de chamadas digitais, você pode identificar um punhado 
de cenários típicos que levam seus clientes a usar o canal de voz. Encontre tempo para pegar 
esses casos de uso recorrente e mapeá-los. Certifique-se de incluir:

• As palavras-chave principais que a transcrição em tempo real deve associar com o cenário

• Fluxos típicos de comunicação e cadeias de ação que conduzem ao cenário

• Um roteiro que você validou ao longo do tempo em cenários similares

• A escolha de algumas opções ideais para a resolução

Isto permite servir proativamente uma solução adaptada ao cliente em escala ao agente certo 
no momento certo.

1
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Combinar clientes com os mesmos agentes quando possível

Você tem uma hostess preferida em seu restaurante de bairro favorito? Alguém que saiba onde 
você prefere sentar-se e coloca seu pedido de aperitivo no momento em que o vê passar pela 
porta? A voz digital pode dar a seus clientes a mesma sensação de conforto. 

Se você encaminhar o cliente para o mesmo agente para qualquer chamada de retorno, 
ele se sentirá aliviado por não ter que se explicar novamente. Ele sabe que o agente já conhece 
seu problema e confia que ele se lembrará de sua conversa. Enquanto o CRM está lá em 
segundo plano, com todos esses detalhes, não é isso que desenvolve a confiança. Em vez disso, 
seu cliente desenvolve uma relação pessoal com o agente que "o recebe" e que já ajudou 
no passado.

Dar aos clientes uma escolha ao invés de um redirecionamento imediato

Os clientes ligam quando precisam de ajuda, o que nem sempre está de acordo com 
a disponibilidade de seu agente de serviço preferido. Manter a fidelidade do cliente, permitindo 
que o sistema forneça ao cliente a capacidade de escolher se ele prefere ser redirecionado para 
um novo agente ou esperar pelo último agente com quem falou.

Quando o cliente escolhe falar com um novo agente, você pode fazer que o novo agente 
comece com o pé direito, fornecendo um roteiro que o leva a recapitular a situação como parte 
da introdução da chamada, em vez de esperar que o cliente comece a recontar sua história. 
Isto reforça que o cliente está em boas mãos e que o agente entende o contexto por trás 
da chamada, mesmo que nunca tenham falado um com o outro anteriormente. Os clientes 
não ouvem mais: "Por favor, aguarde enquanto eu examino isso".

O telefone será sempre uma parte importante da experiência do cliente. Traz paz de espírito 
aos clientes quando eles têm uma questão urgente, emocional ou de alto risco. Quando você 
fornece uma experiência com empatia e personalizada sob medida para eles e a situação única 
deles, você pode transformar um cliente feliz em um fã voraz.

3

2
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"Devido ao mercado que atendemos, ter múltiplos empregos é muito comum. Quando nossos clientes 
estão com pressa, eles preferem o canal telefônico como meio de resolver seus problemas rapidamente", 
disse Jesser Cruz, Gerente de Programas Sênior da Remitly. "O telefone é considerado um dos canais 
preferidos de nossos clientes para resolver problemas urgentes. Ter a oportunidade de falar com alguém 
é algo que os clientes realmente apreciam. Humanizar a marca aproximando-se deles e realmente 
escutando-os no momento em que se conectam por telefone é apenas uma oportunidade incrível 
e imensa.

"A relevância do canal telefônico não está desaparecendo, e o telefone proporciona uma oportunidade 
para que a empresa realmente se envolva com os clientes em um nível totalmente diferente. A voz de 
seu associado torna-se a voz de sua marca, e se você for capaz de alavancar dados estrategicamente, 
será capaz de destravar um grande valor comercial e realmente fornecer a paz de espírito a seus clientes.

"A mudança para a telefonia na nuvem realmente nos permitiu continuar a pavimentar nosso 
caminho para uma experiência omni-chanel, ajudando-nos a consolidar todos os canais em uma 
única plataforma", disse Cruz. "Mas, o mais importante, nos permitiu fornecer dados contextuais aos 
associados, independentemente do canal. Isto assegura que eles tenham tudo o que precisam saber 
para resolver o problema do cliente de forma eficaz. Também empoderou nossos gerentes de equipe 
a treinar nossos associados em tempo real usando funcionalidades, tal como transcrições, sendo 
capazes de rastrear oportunidades de contato e treinar os associados efetivamente".

A Remitly cresce a fidelidade do cliente com a voz digital

A Remitly é uma empresa de serviços financeiros com alto crescimento que fornece serviços de 
transferência de pagamentos de baixo custo, principalmente para imigrantes nos EUA para enviar 
pagamentos de volta para suas famílias e amigos em outros países. Ela tem 1.200 associados 
de call center - trabalhando em sua sede em Seattle e em call centers localizados nas Filipinas, 
na Índia e na Nicarágua.

ESTUDO DE CASO

Jesser Cruz
Gerente de Programa Sênior 
Remitly
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Permitir que os agentes de atendimento 
possam prestar um serviço excepcional 
sem sacrificar a velocidade
Além dos benefícios do cliente explorados anteriormente, a telefonia digital também 
aprimora a capacidade dos agentes de atendimento ao cliente de atender às 
expectativas dos clientes. Ao mesmo tempo, também aprimora a visibilidade dos 
líderes de serviço sobre as capacidades e áreas para aprimoramento de sua equipe, 
dando-lhes a capacidade de fornecer treinamento personalizado e feedback em 
tempo real.

Com base nos dados de chamadas e transcrições gravadas, os agentes recebem as próximas 
melhores ações e fluxos de trabalho recomendados para resolver os casos mais rapidamente 
e aumentar a fidelidade dos clientes.
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OS BENEFÍCIOS DA VOZ DIGITAL PARA AGENTES

A telefonia digital empodera os agentes a prestar um serviço personalizado e atencioso, dando-lhes 
visibilidade em vendas, serviços, marketing e comércio, o que lhes permite antecipar as necessidades 
dos clientes e automatizar tarefas rotineiras. Isto transforma cada conversa de cliente em uma oportuni-
dade de desenvolvimento de relacionamento ao invés de apenas mais uma interação transacional.

O IVR faz a triagem e encaminha melhor as chamadas

Uma empresa pode criar um sistema IVR dinâmico e inteligente com chatbots integrados para capturar 
informações sobre o porquê de um cliente ligar ou direcioná-los para o melhor recurso para resolver 
a questão dele. Por exemplo, um cliente telefona para um hotel para remarcar sua viagem devido 
a uma tempestade. O IVR tem informações atualizadas sobre o tempo e pode levar o cliente a um 
agente que pode remarcá-los imediatamente. 

A transcrição em tempo real diminui o estresse e a ansiedade de desempenho do agente 

A transcrição em tempo real diminui o estresse do agente ao permitir que ele se concentre na 
conversa, o que permite uma escuta ativa e empatia ao invés de se preocupar em tomar notas 
abrangentes o tempo todo. Esta experiência melhor, mais suave e mais produtiva do agente se traduz 
também em uma experiência mais suave para o cliente.

IA agiliza os fluxos de trabalho comuns

O acompanhamento da IA junto com a transcrição da chamada ajuda os agentes a passar rapidamente 
por fluxos de trabalho comuns na chamada (por exemplo, reagendamento de uma estadia em hotel), 
o que significa que os agentes podem resolver o problema do cliente mais rapidamente. As ferramentas 
de produtividade empoderadas por IA permitem aos agentes resolver problemas mais rapidamente, 
aprimorar a resolução na primeira chamada, e prestar serviço a mais clientes em menos tempo.

Por exemplo, quando Erin O’Leary pede ajuda à companhia de seguros de seu carro, um agente que 
normalmente trabalha em sinistros domésticos pode facilmente acessar os detalhes da apólice de 
O’Leary e ver o melhor curso de ação - tal como encontrar artigos na base de conhecimento sobre 
como apresentar uma reclamação ou acessar os formulários que O’Leary pode precisar para que um 
mecânico esboce os danos. Isto permite que os agentes sejam proativos enquanto aprimoram tanto 
o desempenho individual quanto a experiência do cliente.

de agentes dizem que a automatização de tarefas de rotina lhes 
permite concentrar-se em trabalhos mais complexos - acima dos 
69% em 2018.*77%

*"State of Service," Salesforce, Dezembro de 2020.

https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
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Desafios empresariais
Em meados de março de 2021, a Sonder rapidamente se concentrou em fornecer soluções para os 
hóspedes que necessitavam de estadias de longo prazo. A empresa desejava criar uma experiência 
sem contato, digitalmente ativada que: 

•  Facilitou para um hóspede a resolver seu problema ou obter a resposta a suas perguntas, seja através 
do auto-serviço ou contatando o agente certo com as habilidades certas

•  Permitiu que a empresa se mantivesse ágil e reagir rapidamente, seja por mudanças trazidas pela 
COVID-19 ou por desastres naturais

Solução
O Service Cloud Voice com Amazon Connect ajudou a Sonder a dimensionar seus canais de serviço, 
melhorar drasticamente o encaminhamento de chamadas e ajustar o IVR em tempo real para responder 
a um mundo em mudança e apoiar suas necessidades em rápida mudança. A empresa pode facilmente 
usar dados sobre os hóspedes para encaminhar a chamada deles para o representante mais experiente 
e qualificado - tudo sem exigir que o hóspede navegue por um IVR complexo.

O Service Cloud Voice também simplificou a experiência representativa, reduzindo o número de cliques 
que os agentes devem utilizar para atender os convidados de forma rápida e eficiente. A cada clique, 
eles economizam tempo e custos, o que se traduz em uma experiência aprimorada para o hóspede.

Atualmente, a Sonder usa transcrições em tempo real para informações e coaching pós chamada, mas 
no futuro, pretende usar as transcrições para o conteúdo e o contexto da conversa para dar visibilidade 
às próximas melhores ações para os representantes.

Resultados

do tempo de um agente é agora gasto em uma única tela.90%

Sonder desbloqueia o futuro da hospedagem sem contato, 
habilitada apenas digitalmente
A Sonder está revolucionando a hospitalidade através de um serviço inovador, com serviço 
empoderado por tecnologia e acomodações inspiradoras e bem projetadas, combinadas em 
uma experiência racionalmente gerenciada. A Sonder está tornando um mundo de melhores 
estadias disponíveis para todos com uma variedade de opções de acomodações - de quartos 
a suítes e apartamentos - encontradas em 35 cidades, abrangendo oito países e três continentes. 
O aplicativo inovador da Sonder empodera os hóspedes fazendo com que recursos de auto-serviço 
e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana em vigor a apenas um toque de distância.

ESTUDO DE CASO



16 
 

VOICE DESENVOLVIDO PARA A ERA MODERNA
  DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Mensurar o êxito 
da telefonia digital

As transcrições das chamadas em tempo real 
fornecem informações sobre o desempenho 
do agente, ajudando os gerentes a dar aos 
agentes um feedback objetivo com base nas 
pontuações de satisfação do cliente (CSATs), 
tempo médio de manuseio (AHT) e outros 
indicadores-chave de desempenho (KPIs).

Alguns KPIs específicos que a telefonia digital 
normalmente aprimora, incluem:

• Produtividade do agente

• Satisfação do cliente

• Retenção do cliente

• Retenção do funcionário

• Resolução na primeira chamada

Os KPIs que normalmente diminuem, incluem:

• Tempo médio de atendimento de chamadas

• Tempo de conclusão da chamada

• Tempo de administração do supervisor

BENEFÍCIOS DOS SUPERVISORES DO CALL 
CENTER COM A TELEFONIA DIGITAL

Enquanto um líder de serviço não pode estar em 
todos os lugares ao mesmo tempo, um sistema 
IVR integrado por voz e bots de transcrição ao 
vivo podem. Isto pode ajudar a fazer a triagem 
das chamadas recebidas antes que elas cheguem 
a um agente, ou dar aos líderes do call center 
visibilidade de um problema crescente à medida 
que ele acontece. Aqui está como.

Quando confrontado com um problema regional, 
tal como condições climáticas extremas, quedas 
de energia ou outras interrupções de serviço em 
larga escala, um sistema IVR fácil de implementar 
pode fazer uma diferença imediata. Os líderes de 
serviço podem implementar rapidamente uma 
mensagem de sistema ou solicitação ao agente 
exclusivamente para uma área especificamente 
direcionada. Acabaram-se os avisos de "severa 
tempestade de inverno" para os chamadores que 
experimentam uma onda de calor.

Com a transcrição digital, os gerentes visualizam 
as conversas com os clientes em tempo real, 
permitindo-lhes oferecer coaching no momento 
ou a ajuda imediata através de um bate-papo 
privado. Isto também lhes dá visibilidade em 
cenários emergentes ou questões regionais que 
merecem realocar recursos para tratar deles.



17 
 

VOICE DESENVOLVIDO PARA A ERA MODERNA
  DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Acelerar a produtividade do Centro 
de Atendimento através da automação 
inteligente de processos
Quando uma chamada entra, o que uma experiência de voz integrada com 
um CRM pode oferecer que um telefone de mesa pareado com um terminal de 
computador não pode? Em resumo, os centros de serviço utilizam transcrições 
de chamadas em tempo real para a automação inteligente de processos - 
para servir recomendações, iniciar fluxos de trabalho e reduzir o tempo 
de pós chamada. 

A inteligência artificial (IA) analisa dados de chamadas e informações 
de clientes para permitir a automação inteligente do processo.
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TRANSCRIÇÕES DIGITAIS DESBLOQUEIAM O PODER DA VOZ

Embora você possa gravar chamadas para fins de qualidade e revisão ad hoc em um ambiente de call 
center tradicional, não é possível fazer isso manualmente para cada chamada. Mesmo quando uma 
chamada é transcrita, a capacidade de colher percepções a partir de qualquer chamada individual 
e agregar percepções através das chamadas é complicada e demorada. 

As transcrições digitais automatizadas simplificam o processo, treinam seus sistemas ao longo do 
tempo para detectar tendências, extraem o significado e os componentes-chave de cada conversa 
e usam esses dados para aprimorar ainda mais seu serviço. Aqui está como:

•  A IA pode avaliar os dados da chamada em torno do temperamento e satisfação do cliente com 
a resolução de uma chamada objetivamente, de acordo com suas regras, e atribuir uma pontuação 
automatizada que é mais confiável e consistente ao longo do tempo do que uma atribuída 
manualmente por um agente com pressa após a conclusão de uma chamada.

•  Mesmo o líder do centro de serviço do ano não pode revisar e extrair percepções das transcrições 
de centenas de chamadas por dia. Mas a IA pode estar sempre ativa e fazendo exatamente isso.

•  Quando você processa dados de chamadas como qualquer outro canal digital, com os mesmos 
ganchos e integrações, os agentes podem automatizar o acompanhamento em outros canais digitais.
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Desafio empresarial
Os agentes que lidam com chamadas lidaram com um alto volume de perguntas frequentes, incluindo 
tópicos que a empresa não tem permissão legal para responder.

Solução

•  Redirecionar rapidamente os membros de chamada entrante para o melhor canal digital para 
o problema do cliente, integrando a telefonia digital com o sistema de atendimento ao cliente

•  Obtém uma visão de 360 graus dos dados dos membros para ajudar a colocar a atenção ao cliente 
no centro das operações

•  Implementar o chat para permitir que os agentes iniciem conversas ao vivo e personalizadas com 
base na forma como os membros e possíveis clientes estão se envolvendo com um site

Resultados
Os clientes recebem respostas mais rápidas às perguntas mais frequentes, enquanto os agentes têm 
mais tempo para lidar com questões mais estratégicas, de valor agregado e encerrar os casos mais 
rapidamente. Como resultado deste sucesso, o Apoio aos Membros implementou a solução para 
os agentes em todo o departamento.

Uma empresa financeira pessoal fornece uma experiência 
conectada, ao integrar canais de voz e digitais

ESTUDO DE CASO
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A TRANSCRIÇÃO EM TEMPO REAL LEVA O CASO PARA O PRÓXIMO NÍVEL (DIGITAL)

Embora possamos aprender muito com os dados agregados de transcrição de chamadas em grande 
escala, as capacidades de transcrição de chamadas em tempo real fornecem esse mesmo poder 
em uma escala humana. Todas as melhores práticas, percepções e dicas para lidar com cenários 
desafiadores são apenas uma palavra-chave ou um gatilho de intenção longe de sua tela. É fácil 
desenvolver alertas em tempo real com treinamentos, sugestões, e as próximas melhores ações 
prescritivas. 

Eis o que isso parece na prática:

Próxima melhor ação

•  Um cliente pergunta sobre a reprogramação de um pedido, e a próxima melhor ação 
sugere um fluxo de trabalho que percorre como reprogramar.

•  Um empresário tem perguntas sobre a manutenção de sua antiga máquina de café expresso, 
e uma próxima melhor ação surge com uma sugestão para perguntar se ele deseja atualizar 
para o modelo mais novo com uma promoção comercial.

• Quando um cliente menciona um produto, você pode auto-sugerir um artigo ou ação.

Coaching

•  Alertas de palavras-chave podem preparar o cenário para o treinamento em tempo real em 
áreas críticas - por exemplo, um supervisor pode querer treinar um agente para melhorar 
seu processo de reembolso.

•  Se o agente disser algo impróprio, você pode alertar o supervisor de que existe um potencial 
evento de conformidade em tempo real.

Inteligência Conversacional

•  Detecte as intenções de seus clientes em transcrições de chamadas de voz em tempo real 
e aponte os agentes para os recursos que possam ajudá-los.
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Desafios empresariais
A Sonos viu um aumento de 24% nas solicitações de serviço durante a COVID. A Sonos se 
dimensionou para atender a esses volumes elevados com sua estratégia de serviço digital, usando 
seu centro de ajuda para permitir que os clientes se auto-sirvam para perguntas simples 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, e chatbots para proporcionar uma experiência mais interativa. A Sonos 
também utiliza o Salesforce Lightning Flow para ajudar a integrar os agentes e reduzir o tempo de 
treinamento.

A empresa também tinha a necessidade de atualizar sua solução de suporte telefônico para 
proporcionar uma melhor experiência aos clientes premium. Com a solução anterior, não havia como 
identificar clientes premium. A Sonos também não estava capturando todo o conteúdo das chamadas 
dentro de um caso; na verdade, estava perdendo o conteúdo de até 20% das chamadas. A empresa 
precisava de uma solução que lhe desse maior transparência em seu canal telefônico e lançasse as 
bases para lançar uma nova oferta telefônica premium com mais personalização e um IVR dinâmico.

Solução
Trabalhando com a Neuraflash, a Sonos lançou o Service Cloud Voice para mais de 1.000 agentes globais 
em apenas seis semanas. O Service Cloud Voice ajuda a lidar com casos de clientes com assinatura 
premium, dando ao agente o contexto completo do cliente e permitindo que ele personalize a conversa. 

Cada chamada é agora capturada automaticamente como parte do caso, portanto a Sonos está 
recebendo muito mais dados e análises sobre as chamadas dos clientes. Também desenvolveu um 
fluxo de trabalho de automação de atendimento ao cliente. Informações de contato e casos abertos 
aparecem automaticamente para o agente quando um cliente telefona, o que a ajudou a atingir sua 
meta de 10% de redução média no tempo de atendimento.

Considere estes resultados:

O cliente não pensa em apenas precisar de serviço. Eles pensam em toda 
a sua experiência com a Sonos. Então por que não o faríamos?

Ruth Sleeter
CIO 
Sonos

1.000
agentes globais entram ao vivo com 
Service Cloud Voice em seis semanas

10%
de redução esperada no 
tempo médio de manuseio 
eficiências e fluxos de trabalho

A Sonos amplia as relações com os clientes com experiências conectadas

A Sonos é uma empresa de áudio americana com sede em Santa Bárbara, Califórnia. 
Foi fundada em 2002 e desenvolve e fabrica alto-falantes inteligentes. 

ESTUDO DE CASO

> 5 em eficiências 
obtidas por cada 
agente por semana

horas
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Empoderar os agentes e líderes 
de atendimento para o êxito no local 
de trabalho híbrido de Hoje
Com os funcionários do call center não mais todos sob o mesmo teto na 
maioria dos casos, os líderes de serviço podem achar desafiador ter uma visão 
clara da capacidade dos agentes, ver quem está lutando e precisa de apoio, 
e antecipar as tendências dos chamadores. A telefonia digital proporciona 
a capacidade de ver o que está acontecendo em toda a equipe de serviços 
distribuída, sem que alguns ou todos eles estejam no mesmo lugar.

O desempenho dos agentes aprimora porque a telefonia 
digital oferece um lugar para lidar com serviços em todos 
os canais. 
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Percepções aprimoradas 
no pós-venda

Percepções de chamada em tempo real
O Service Cloud Voice permite que os supervisores monitorem virtualmente as chamadas e capturem 
percepções em tempo real para permitir a assistência de chamadas individuais. Através de um painel 
de controle do supervisor de telefonia digital, os líderes de serviço podem ver num relance:

• Quais agentes estão disponíveis para atender chamadas

• Quanto tempo dura a chamada atual de um agente (e com quem)

•  Sentimento de chamada simples, com a solicitação para intervir se o sentimento cair abaixo de 
um nível especificado

•  Qualquer transcrição da chamada em andamento à medida que a conversa se desenrola, fornece 
oportunidades para o feedback do agente em tempo real

Revisão manual da gravação 
no pós-chamada

Revisão automatizada 
da chamada digital

Ouça através de uma toda chamada e tome 
notas ou envie a gravação e aguarde uma 
transcrição; a transcrição resultante não está 
conectada ao arquivo da chamada

Buscar por palavra-chave na transcrição digital 
de uma chamada para questões comuns 
específicas ou uma área de foco e começar 
a ouvir lá

As conversas são fluidas e podem abranger 
vários tópicos; é difícil identificar a parte 
mais crítica de uma conversa, então você 
pode ter que ouvir mais de uma vez

A IA pode sinalizar áreas potenciais de interesse 
e identificar tendências através de uma série 
de chamadas com um cliente ou agente em 
particular

Difícil compartilhar trechos relevantes 
de chamadas com o agente ou usá-los 
como um exemplo para a equipe

Marcar seções específicas de uma chamada com 
notas ou uma palavra-chave para encaminhar o 
conteúdo para o próximo revisor

As relações pessoais e os preconceitos podem 
afetar a forma como uma pessoa pontua 
os sentimentos e as palavras-chave que ela 
percebe

Sua IA interpreta o conteúdo com base em 
regras e critérios que você controla e pode aplicar 
com mais precisão e consistência as notas de 
sentimento e rastrear palavras-chave e seus 
sinônimos ao longo do tempo e em escala

Menções de um concorrente ou produto 
podem ser interpretadas subjetivamente 
para ser mais ou menos importantes 
ou frequentes e são difíceis de rastrear

Rastreamento objetivo e preciso do número de 
vezes que um concorrente específico ou nomes 
de produtos surgem na conversa

https://www.salesforce.com/products/service-cloud/solutions/call-center-management/
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Otimização das habilidades do agente

Apesquisa da Gallup mostra que os funcionários de hoje querem desenvolvimento, propósito 
e feedback no momento. Em outras palavras, eles estão procurando ativamente treinamentos 
objetivos para aprimorar suas habilidades e avançar em sua carreira - e isto leva a níveis mais 
altos de envolvimento no atendimento ao cliente. Além disso, a voz digital torna possível aos 
líderes de serviço colaborar com agentes de toda a equipe - não apenas com os atípicos - 
em planos de desenvolvimento de carreira individualmente adaptados.

Os supervisores podem monitorar as chamadas em tempo real visualizando as transcrições 
da chamada. Desta forma, eles podem assistir a várias chamadas e conversas digitais 
simultaneamente. Se uma chamada for marcada para atenção deles, eles podem fornecer 
feedback em tempo real ou ajuda através de seu sistema interno de mensagens. Mas eles 
também podem acrescentar notas à transcrição da chamada no local para usar uma chamada 
específica, como um exemplo da vida real em uma futura sessão de coaching individual ou 
treinamento de habilidades em equipe.

Os gerentes do call center têm uma única tela para monitorar 
as interações agente-cliente em tempo real. 

https://www.gallup.com/workplace/329726/leading-teams-forward-advised-gallup-remote-work-trends.aspx
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.omnichannel_supervisor_monitor_agents.htm&type=5
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O Service Cloud Voice está aqui para 
mudar a forma com a qual você 
integra a telefonia digital com CRM
Enquanto seus clientes precisarem da ajuda e da empatia de agentes para 
resolver desafios complexos, o atendimento por voz não vai embora. Mas 
para aproveitá-lo ao máximo e atender o que os clientes esperam de uma 
experiência omni-channel, é essencial levar sua telefonia para a nuvem, 
onde pode ser integrada ao seu ecossistema digital.

Os agentes têm um contexto completo, desde as interações do canal 
de serviço passado até o status de fidelidade, para oferecer as melhores 
resoluções.
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AO INVESTIR NO SERVICE CLOUD VOICE INTEGRADO AO CRM, VOCÊ IRÁ:

Empoderar os agentes com todo o contexto do cliente. Quando os agentes têm uma completa 
visualização do cliente, eles estão livres para realmente focar na conversa. Isso significa que 
o conteúdo da chamada é capturado como dados dentro do console.

Resolver chamadas mais rápido com IA e automação. Com a transcrição em tempo real 
de todas as chamadas, você pode usar a automação do atendimento ao cliente durante a conversa 
telefônica para completar fluxos de trabalho ou encontrar respostas mais rapidamente. Isso ajuda 
os agentes a resolver chamadas com mais rapidez.

Desenvolver a fidelidade do cliente com conversas melhores e mais personalizadas. 
No passado, agentes precisavam trocar de tela para ter todas as informações do cliente ou focar 
em fazer anotações durante a conversa. Agora, um console unificado reúne todo o contexto, 
para que agentes possam se concentrar no cliente.

Fornece aos supervisores percepções inéditas de agentes e oportunidades de treinamento 
para o call center. Ao integrarmos o canal de telefone e supervisão omni-channel, os gerentes 
conseguem oferecer coaching e treinamentos melhores, dar feedback ao vivo durante a chamada 
e fazer comentários após a conversa para equipes que trabalham em casa ou no escritório.

Você está pronto para trazer o Voice para seu ecossistema digital? 

Saiba mais sobre o Service Cloud Voice.

Descubra o Service Cloud Voice

www.salesforce.com/ServiceCloudVoice
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http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.salesforce.com/ServiceCloudVoice
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Conteúdo adicional

Descobrir nova pesquisaObter Tendências de Voz

Assistir a demonstração do Voice Confira nossos parceiros

http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/blog/service-cloud-telephony-answer-calls-from-anywhere/
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://www.salesforce.com/blog/service-cloud-telephony-answer-calls-from-anywhere/
https://www.salesforce.com/form/conf/demo-service/?leadcreated=true&redirect=true&DriverCampaignId=70130000000sUVq&FormCampaignId=7013y000002Ju9lAAC
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://www.salesforce.com/form/conf/demo-service/?leadcreated=true&redirect=true&DriverCampaignId=70130000000sUVq&FormCampaignId=7013y000002Ju9lAAC
https://appexchange.salesforce.com/mktcollections/cloud-collections/ServiceCloud#Voice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://appexchange.salesforce.com/mktcollections/cloud-collections/ServiceCloud#Voice
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