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FASTCO inova a experiência do cliente com 
uma solução de contact center tudo-em-um
Com uma plataforma única, os fornecedores de serviços terceirizados simplificam a 
integração, aceleram a prestação de novos serviços e obtêm a escalabilidade necessária  
para o crescimento futuro

O desafio
A FASTCO cresceu em todos os aspectos a um 
ritmo vertiginoso, o que tornou sua infraestrutura 
tecnológica obsoleta rapidamente. Para atualizá-
la, o departamento de TI realizou reuniões 
com fornecedores líderes e reconhecidos a 
nível mundial. 

“Precisávamos de uma solução escalável e de um 
fornecedor visionário que nos empoderasse e 
nos ajudasse a inovar nossos negócios. Também 
necessitávamos que a solução escolhida tivesse 
a flexibilidade suficiente para adaptar-se às 
nossas necessidades atuais e futuras. Sempre 
soubemos que nosso crescimento seria radical,” 
explicou Hernán Leal, CEO da FASTCO.

A solução
Depois de analisar a matriz de requerimentos 
estabelecidos de forma exaustiva, a FASTCO 
optou por PureConnect by Genesys.

“A plataforma PureConnect era a única do 
mercado que nos permitia integrar todas os 
nossos aplicativos de forma simples e flexível. 
Agora, podemos fornecer mais de 30 tipos 
diferentes de serviços. Segundo nosso ponto 
de vista, isso permite que nos diferenciemos da 
concorrência e esta foi a principal razão da nossa 
escolha,” disse Leal.

A plataforma FASTCO consiste em dois sistemas 
de alta disponibilidade distribuídos no Chile e na 
Colômbia que estão interligados para formar um 
grande contact center regional, oferecendo alta 
disponibilidade para todos os seus recursos. “Em 
todo esse período, nosso tempo de atividade tem 
sido de 99,999%,” disse Leal. 

Cliente: FASTCO
Empresa matriz: Santiago, Chile
Setor: Faturamento, GCR, BPO,  
contact center
Quantidade de usuários:
• 700 posições
• Mais de 1.000 sessões IP simultâneas

Desafio:�
• Integrar a atividade de um contact center 

que administra 2 milhões de interações 
por mês em uma única plataforma e 
obter informação em tempo real para 
otimizar os processos de tomada 
de decisões.
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A solução outbound Interaction Dialer e a 
plataforma de gestão de campanhas inbound e 
outbound PureConnect ajudaram a empresa a 
aumentar a produtividade de forma exponencial. 
Para ilustrar a mudança radical nas operações 
da FASTCO como resultado das atualizações 
tecnológicas, Leal explicou que uma campanha 
que antes requeria a participação de 20 agentes 
agora necessita apenas 12 agentes, tudo isso 
com o mesmo nível de eficácia. “O algoritmo 
preditivo do Interaction Dialer é excepcional. 
A Genesys está constantemente realizando 
melhorias no algoritmo com novas versões e 
atualizações, o que diferencia seu produto ainda 
mais de todas as outras soluções. Cada pequeno 
incremento na capacidade de contato do 
sistema se traduz em benefícios tangíveis para 
nossa empresa.”

A FASTCO também implementou um sistema 
de faturamento avançado, automatizado 
e sem agentes que utiliza os módulos de 
reconhecimento de voz e de conversão de texto 
a voz integrados com o PureConnect. Isso dá 
suporte ao conceito de faturamento inteligente 
criado pela FASTCO, que otimiza o uso dos 
agentes em campanhas específicas e situa a 
empresa entre as poucas que utilizam tecnologia 
de ponta e exclusiva para suas operações.

Hoje, o contact center da FASTCO conta com 
cerca de 700 posições de atendimento, realiza 
mais de mil sessões SIP simultâneas e está 
equipado com tecnologia de primeira classe.

Os benefícios
“A plataforma PureConnect by Genesys não só 
ajudou a melhorar a produtividade e a reduzir os 
custos, também proporcionou uma vantagem 
competitiva para a nossa empresa,” disse Leal.

“A FASTCO agora possui informação on-line 
sobre as mais de 100 empresas com as 
que operamos diariamente, permitindo-nos 
administrar e realizar mudanças em tempo real, 
sem afetar ou interromper nossas operações. 
Estes dados servem para orientar o nosso 
processo de inteligência aplicada aos negócios 
e para fornecer informação aos nossos clientes 
de forma oportuna e precisa. Não importa se 
o contato é realizado através do sistema URA, 
do marcador ou de uma chamada de entrada, 
a plataforma PureConnect fornece toda a 
informação que necessitamos,” disse Leal.

A FASTCO começou a automatizar os processos 
do back office utilizando a solução PureConnect 
e planeja incluir a gestão de campanhas 
outbound multimídia e novos processos que 
utilizam o Interaction Analyzer para análise de 
interações de voz em tempo real. Isso permitirá 
a criação de scripts dinâmicos e em tempo 
real com base no que os clientes e os agentes 
estão dizendo.

“A Genesys é um parceiro estratégico para a 
nossa expansão regional. Esta solução nos 
permite crescer sem ter que realizar atualizações 
complexas ou investir em hardware dispendioso 
que se tornará obsoleto rapidamente. A natureza 
modular e 100% baseada em software da 
plataforma nos oferece flexibilidade para crescer 
em função da demanda do nosso negócio, que 
é muito dinâmico, porque podemos adicionar 
recursos à medida que isto seja exigido pelo 
nosso volume de negócios,” disse Leal.

“A FASTCO agora possui informação on-line sobre as mais de 100 
empresas com as que operamos diariamente, permitindo-nos 
administrar e realizar mudanças em tempo real, sem afetar ou 
interromper nossas operações. Estes dados servem para orientar o 
nosso processo de inteligência aplicada aos negócios e para fornecer 
informação aos nossos clientes de forma oportuna e precisa.”

Oferta:
• PureConnect

Soluções:
• Digital
• Inbound
• Autoatendimento
• Outbound
• Otimização da força de trabalho (WFO)
• Desktop omnichannel
• Análise
• Integração
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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.

FASTCO 
Fundada no Chile em 2001 por profissionais 
com ampla experiência em gestão financeira, 
FASTCO é um grupo de empresas especializadas 
em faturamento, distribuição e coleta de 
documentos, televendas e telemarketing. 
Conta com uma equipe altamente qualificada 
composta por mais de 800 profissionais 
de diversas áreas e com uma abordagem 
especializada para cada tipo de campanha, 
serviço ou cliente. 

Para esta empresa, com presença em todo o 
Chile e Colômbia, o contact center é o núcleo de 
seus negócios. Atualmente, a FASTCO administra 
mais de 2 milhões de interações mensais para 
os clientes que representam, incluindo interações 
outbound (de saída) e inbound (de entrada). 
www.fastco.cl

“A plataforma PureConnect era a única do mercado que nos permitia 
integrar todas os nossos aplicativos de forma simples e flexível. 
Agora, podemos fornecer mais de 30 tipos diferentes de serviços. 
Segundo nosso ponto de vista, isso permite que nos diferenciemos da 
concorrência e esta foi a principal razão da nossa escolha.”

BENEFÍCIOS

Redução  
de custos
Aumento exponencial da produtividade 
do contact center e redução de custos 
simultânea. 

Negócios 
inteligentes
Desenvolvimento de processos  
de negócios inteligentes.

Flexibilidade
para crescimento em função 
da demanda.

Informação em 
tempo real
Obtenção de informação on-line para 
tomar medidas corretivas em tempo real.

Maior eficiência
Mais de 20 tipos diferentes de  
serviços utilizando menos recursos  
e com maior eficiência.

http://www.genesys.com/pt
http://www.fastco.cl/

