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HDC BPO Services  
implementa uma suíte de contact center 
tudo-em-um para aumentar o valor

O desafio
HDC BPO Services sabe que a terceirização de 
processos de negócios permite que os clientes 
reduzam seus custos, obtenham insights 
analíticos essenciais e suporte para as melhores 
práticas. 

Como pioneira no mercado peruano de BPO, a 
HDC estava bem posicionada quando as grandes 
empresas do país começaram a terceirizar seus 
principais processos de negócios. Quando 

muitas dessas grandes empresas viram uma 
mudança súbita e fundamental na forma como 
os consumidores interagiam com elas (por 
exemplo, demandando atendimento através 
dos novos canais digitais), procuraram os 
fornecedores de serviços de BPO com novos 
requerimentos.

Até esse momento, a HDC possuía uma solução 
de contact center de primeira classe. Mas 
quando analisaram as opções de atualização 
para satisfazer a demanda dos clientes por 
comunicações multicanal, descobriram que 
a atualização custaria quase tanto quanto a 
própria solução. “E isso vai acontecer a cada 
três anos?” perguntaram surpresos os diretores 
da empresa.

Cliente: HDC BPO Services
Empresa matriz: Lima, Peru
Setor: BPO e contact center
Quantidade de colaboradores: 
Mais de 1.000

Desafio:�
• Substituir a plataforma de contact center 

desatualizada por uma suíte moderna 
e multicanal, que permite a integração 
com o sistema CRM, a gravação das 
interações, a gestão da força de trabalho 
e os relatórios. 

• Utilizar uma plataforma tecnológica 
que dê suporte a uma estratégia de 
diferenciação em atividades altamente 
padronizadas. 
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A solução
“A tecnologia é a espinha dorsal das operações 
e pode definir o sucesso ou o fracasso de uma 
empresa. É por isso que decidimos avaliar uma 
série de fornecedores de tecnologia”, disse Carla 
Segura, Diretora Geral da HDC. 

Como a integração de dados na gestão das 
interações com o cliente é uma tendência que 
continuará ganhando terreno nos próximos anos, 
a HDC criou uma matriz para definir as principais 
variáveis da solução que estavam procurando.

“Pesquisamos muito antes de tomar uma decisão. 
Nossa estratégia de crescimento baseia-se na 
inovação, um fator chave para melhorar nossa 
vantagem competitiva e aumentar a eficiência 
dos serviços oferecidos pela nossa empresa. 
Depois dessa análise detalhada, percebemos que 
a Genesys era o melhor parceiro tecnológico para 
implementar essa estratégia,” disse Segura. 

Os benefícios
Durante a fase inicial de implementação, o 
PureConnect by Genesys trouxe benefícios 
tangíveis: a HDC reduziu o tempo médio de 
transação em quase 15%, baixando o custo 
médio de cada interação.  

A empresa continuou observando mudanças 
positivas em suas operações, como por exemplo, 
o aumento da eficácia na gestão multicanal. 
Também percebeu uma série de vantagens 
que teriam sido impossíveis de obter com a 
plataforma anterior.

Escala e velocidade obtidas com uma melhor 
visibilidade operacional. Embora Carla Segura 
soubesse que o contact center deve ser 
monitorado e medido para cumprir os objetivos 
estabelecidos, isso simplesmente não era 
possível com a plataforma anterior. “No passado, 
nunca tivemos a visibilidade das operações que 
temos hoje graças à sua grande quantidade de 
indicadores. Na realidade, se a empresa não 
sabe se está cumprindo os níveis de serviço 
esperados em uma determinada operação, essa 
operação está fora de controle,” disse Segura. O 
incremento da visibilidade significou uma escala 
maior e mais velocidade.

Melhor qualidade do serviço e otimização dos 
processos com o monitoramento da força de 
trabalho. Uma suíte de otimização da força de 
trabalho (WFO) significava estender a visibilidade 
operacional ao monitoramento e à gestão dos 
agentes, algo que a HDC só podia realizar de 
forma manual. A possibilidade de administrar 
melhor os turnos de trabalho de mais de 1.000 
colaboradores não só afetou a qualidade do 
serviço, também ajudou a otimizar um processo 
essencial, como a folha de pagamento, ao 
fornecer informação mais precisa sobre 
o emprego.

Redução do esforço e da complexidade no 
cumprimento com a integração total com o 
sistema de CRM. A integração da plataforma 
de comunicações com a solução de CRM era 
fundamental. A necessidade de armazenamento 
oportuno das gravações das interações 
relacionadas com o perfil de cada cliente é uma 
regulamentação governamental rigorosa. “As 
sanções por não manejar essas gravações 
adequadamente são extremamente sérias,” disse 
Segura. “Tenho que admitir que o intercâmbio 
que temos hoje entre o nosso CRM e a central 
telefônica nunca havia existido. A administração 
complexa de todas as gravações agora é 
realizada de maneira muito mais fácil e simples.” 
 
Custos reduzidos e acesso fácil a novos 
recursos através de atualizações regulares. 
Uma dos principais fatores que impulsionaram 
a empresa a atualizar a tecnologia foi a 
necessidade de atualizações regulares. A 
HDC obteve essa vantagem competitiva ao 
incorporar o PureConnect, uma solução de 
software tudo-em-um. “Agora tudo é atualizado 
de forma simultânea, e sempre contamos com 
a versão mais recente. Sabíamos o que era ter 
uma versão desatualizada e ser confrontados 
com os enormes custos de atualização. Esta 
foi uma mudança extremamente importante,” 
disse Segura.

“Aqueles que trabalham com a tecnologia da 
Genesys não querem realizar outras operações 
sem ela. Na minha opinião, isso diz muito, porque 
demonstra que é uma ferramenta confiável e 
fácil de usar,” concluiu Segura.

“Aqueles que trabalham 
com a tecnologia da 
Genesys não querem 
realizar outras operações 
sem ela. Na minha 
opinião, isso diz muito, 
porque demonstra 
que é uma ferramenta 
confiável e fácil de usar.”

Carla Segura 
Diretora Geral 
HDC

Oferta:
• Genesys PureConnect™ platform

Soluções:
• Digital
• Inbound
• Autoatendimento
• Otimização da força de trabalho (WFO)
• Desktop omnichannel
• Análise
• Plataforma
• Integração com CRM
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SOBRE A GENESYS

A Genesys®, criadora da Customer Experience Platform número 1 do mundo, empodera as organizações para que 
criem experiências omnichannel e relacionamentos excepcionais com os clientes em todas as suas jornadas. Há 
mais de 25 anos, tudo o que fazemos gira em torno do cliente, e acreditamos que se o engagement é excepcional, 
os resultados do negócio serão excepcionais. Com mais de 4.700 clientes em 120 países, a Genesys orquestra 
mais de 24 bilhões de interações por ano na nuvem e nas instalações da empresa.

Visite-nos em www.genesys.com/pt ou ligue para (11) 3197 8004

Genesys and the Genesys logo are registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be trademarks  or 
registered trademarks of their respective holders. © 2017 Genesys. All rights reserved.

Sobre a HDC
Com mais de 15 anos de experiência, a HDC 
BPO Services é uma empresa peruana dedicada 
à terceirização de processos de negócios e de 
contact center e segue os mais altos padrões de 
qualidade. 

A empresa é reconhecida como líder no 
mercado peruano, oferecendo serviços muito 
valorizados para empresas e organizações 
através de suas diversas linhas de negócios, de 
forma colaborativa, independente e abrangente. 
www.hdec.com 

“No passado, nunca tivemos a visibilidade das operações que temos 
hoje graças à sua grande quantidade de indicadores.”
Carla Segura, Diretora Geral da HDC

BENEFÍCIOS

Escala e 
velocidade 
graças à visibilidade operacional 
proporcionada pela grande quantidade de 
indicadores, monitoramento e relatórios 

Mais eficiência 
e melhor qualidade do serviço através do 
monitoramento e dos relatórios sobre o 
desempenho dos agentes 

Conformidade 
regulatória
Gravações das interações integradas 
ao sistema CRM para simplificar a 
conformidade

Atualizar recursos 
regularmente
Solução de software tudo-em-um que 
permite implementar e atualizar recursos 
regularmente e reduz os custos

http://www.genesys.com/pt
http://www.hdec.com.pe/hdec/

