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A R T I C L E

Trazendo as melhores práticas para a excelência 
da experiência do cliente: Os quatro benefícios 
de fazer uma parceria com um especialista 
Por Greg Flaherty, Vice-presidente da TeleTech da Ásia-Pacífico

Está provado que a terceirização de um centro de 
atendimento pode fornecer produtividade imediata e de 
longa duração e benefícios para os negócios. Mas, antes 
de entrar em um acordo, é importante que os líderes 
organizacionais entendam como se alinhar corretamente 
com um parceiro de terceirização e como identificar os 
resultados esperados.

Examinaremos os quatro principais benefícios que as 
empresas podem obter com a terceirização de um 
contact center e então ofereceremos recomendações 
de alinhamento para um modelo dessa terceirização. Os 
quatro benefícios incluem: 

1. Capacidade de tirar proveito da tecnologia de 
ponta:  Uma das vantagens de se relacionar com um 
parceiro de terceirização é a capacidade de tirar proveito 
da tecnologia e da experiência através dos múltiplos 
canais de contato como cliente. As empresas parceiras da 
experiência do cliente, normalmente, utilizam tecnologia 
de ponta que seus clientes podem optar por usar em um 
ambiente hospedado ou semi hospedado. Ter a tecnologia 
necessária reduz a exigência para os custos de entrada 
de alto investimento de capital, custos de manutenção e 
suporte contínuos.

2. Capacidade de progresso:  Se uma empresa está 
pretendendo aumentar seus recursos num determinado 
canal no qual ela está adicionando um suporte, um 
fornecedor de terceirização tem uma rede extensa 
que pode ajudar a empresa a acelerar sua implantação, 
aproveitando a experiência adquirida com várias 
implementações feitas para outros clientes.

3. A opção de dispor de recursos valiosos:  As empresas 
podem dispor de uma ampla gama de recursos de um 
parceiro de terceirização com conjuntos de habilidades 
específicas para direcionar canais, produto ou exigências 
referentes à comunicação com o cliente. O parceiro certo 
de terceirização também 
pode fornecer processos de 
recrutamento sistemáticos 
e recursos de treinamento 
que podem permitir que 
uma organização cresça 
de forma rápida e eficaz e 
com melhor qualidade do 
que a maioria das empresas 
é capaz de fazer por conta 
própria. Ter acesso a 
recursos escalonáveis e de 
alta qualidade pode permitir 
às empresas envolver-se 
em interações mais profundas e valiosas com o cliente. As 
empresas com acesso a um profundo conhecimento dos 
conjuntos de habilidades também podem se estender além 
dos limites de suporte e horários de funcionamento, para 
aumentar a satisfação do cliente. Elas também podem 
reduzir os custos através de maior eficiência e eficácia 
adquiridas com funcionários de alta qualidade. 

4. Capacidade para aproveitar as melhores práticas: 
 Os parceiros de terceirização também podem trazer uma 
grande quantidade de conhecimento e novas ideias em 
um relacionamento com o cliente, que podem ser usados 
para otimizar as operações e melhorar a experiência do 
cliente e também de outros indicadores importantes 
de desempenho. Essas ideias podem ser utilizadas para 
transformar operações do contact center (por exemplo, 

Escolher um parceiro 
experiente assegura 

que você pode 
contar com ele 

para impulsionar os 
resultados chave que 

está procurando.
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melhores práticas para o funcionamento de um contact 
center onidirecional) em centros de experiência do cliente. 
Utilizar parceiros de terceirização garante que “o que 
parece ser bom” não se limite a sua concorrência imediata, 
mas se estenda para a compreensão sobre “o que parece 
ótimo” do ponto de vista do cliente, independentemente 
do produto ou serviço. 

Alinhando-se a um modelo de terceirização

Os centros de atendimento terceirizados criam uma 
grande quantidade de benefícios como foi observado no 
texto, mas para obtê-los totalmente, é fundamental para o 
parceiro de terceirização trabalhar em estreita colaboração 
com o cliente para adicionar funcionários e prepará-los 
corretamente para a cultura do cliente. Isto inclui preparar 
os funcionários para entender completamente os produtos 
do cliente e suas linguagens, a fim de que eles estejam 
efetivamente atuando como uma extensão da organização 
do cliente e que representem a marca corretamente. O 
ideal é que os funcionários da linha de frente sintam e ajam 
como se fossem um funcionário do cliente. 

Apesar da terceirização de toda ou de partes de suas 
operações do contact center, os líderes organizacionais 
ainda são responsáveis por seus clientes. Como tal, é 

fundamental que os líderes da experiência do cliente e/ou da 
unidade de negócio se preparem para se manter envolvidos 
nas operações, seja através de comunicações regulares com 
o pessoal ou participando em cursos de iniciativas sobre 
a experiência com o cliente. Finalmente, os modelos de 
terceirização devem ser baseados em resultados e também 
focados naqueles resultados que são mais importantes para 
sua organização. A escolha de um parceiro comprovado 
garante que possa contar com eles para gerenciar as 
entradas e os detalhes do dia a dia para conduzir os 
resultados fundamentais que você está procurando.

Estes resultados podem incluir a satisfação do cliente, 
alterações nas receitas e lucros, taxas de resolução nos 
primeiros contatos, mudanças no Net Promoter Score™, etc. 
Utilizar um parceiro especializado em gestão da experiência 
do cliente também permite às empresas a capacidade de 
se concentrarem em seus principais serviços ou funções 
(por exemplo, desenvolvimento de produtos, prestação de 
serviços, investigação e desenvolvimento, etc.).

No entanto, para realmente aproveitar as capacidades 
oferecidas pela terceirização, um parceiro deve ser 
encorajado e incentivado para alcançar os resultados 
fundamentais. Quando isso acontece, ambas as 
organizações se beneficiam e têm sucesso.


