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Link Humano escolhe o PureConnect  
by Genesys para oferecer serviços de alta 
qualidade e obter ROI a curto prazo
O fornecedor de serviços terceirizados melhora a oferta de valor e aumenta sua  
vantagem competitiva

O desafio
A missão da Link Humano é oferecer um serviço 
integral de alta qualidade aos seus clientes. 
Enfrentar este desafio tornou-se cada vez mais 
difícil devido à sua plataforma de contact center 
on-premise. Link Humano precisava de uma 
tecnologia que otimizasse seu capital humano, 
possibilitasse processos eficientes e ajudasse a 
oferecer uma experiência do cliente excepcional.

O sistema instalado não tinha a flexibilidade nem 
a escalabilidade que a empresa requeria para dar 
suporte aos canais digitais (como e-mail ou chat, 
por exemplo) ou para adicionar novos canais no 
futuro com facilidade. Esse sistema não possuía 
as capacidades necessárias para lançar novas 
campanhas outbound de forma rentável. Como 
não podia capturar todas as gravações das 
chamadas nem contar com uma visão precisa 
da atividade do contact center, a gerência não 
dispunha da informação essencial para controlar 
a qualidade do serviço e para a tomada de 
decisões informadas. 

Cliente: Link Humano
Empresa matriz: Santiago, Chile
Setor: Serviços
Quantidade de colaboradores:  
Mais de 6.000

Oferta:
• Genesys PureConnect™ platform  

Desafio
• Substituir uma solução de contact center 

desatualizada por uma solução na nuvem 
flexível e escalável que permita interações 
digitais e outbound. 

• Eliminar a dependência de sistemas 
baseados em hardware. 

• Permitir a personalização dos recursos 
do sistema internamente.
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A solução
O processo de seleção começou com uma 
licitação privada aberta às principais empresas 
chilenas de tecnologia para contact center e 
continuou com a colaboração de uma empresa 
de consultoria externa. Depois de um processo 
exaustivo de triagem, a Link Humano selecionou 
o PureConnect by Genesys para satisfazer suas 
necessidades de negócios atuais e permitir seu 
crescimento futuro. 

Uma plataforma flexível e escalável com 
recursos de sistema URA autoadministrado e 
roteamento omnichannel (chat, email e redes 
sociais) melhora os tempos de resposta e 
satisfaz os novos requerimentos dos clientes.

Usando os recursos de gestão de campanhas 
e marcação automatizada, a Link Humano 
pode criar novos serviços de forma rápida e 
fácil e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de 
implementação das campanhas.

Por outro lado, com a informação da gestão e 
a gravação de todas as chamadas, a empresa 
obtém uma compreensão mais profunda 
do desempenho e do nível de qualidade do 
atendimento no contact center para melhorar 
ainda mais a experiência do cliente.

Como o PureConnect é uma solução aberta 
e baseada em software, Link Humano pôde 
personalizar o sistema URA para atender às 
necessidades de seus clientes. Ao abandonar um 
sistema URA que era difícil de manter, melhorou 
o ROI ainda mais.

Link Humano contou com o apoio da Genesys 
durante o processo de implementação da 
plataforma para garantir que as melhores 
práticas fossem incorporadas.

Nas etapas iniciais do projeto, 200 colaboradores 
da empresa —185 agentes e 15 supervisores— 
começaram a utilizar a solução PureConnect 
para as operações de suporte ao cliente, 
faturamento, televendas e campanhas.

“A característica mais 
importante do PureConnect 
é a estabilidade da 
plataforma, bem como 
a sua capacidade de 
escalabilidade e flexibilidade 
para integrar-se com outros 
aplicativos e software.”

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

Os benefícios  
“A característica mais importante do PureConnect 
é a estabilidade da plataforma, bem como a sua 
capacidade de escalabilidade e flexibilidade para 
integrar-se com outros aplicativos e software,” 
disse Eduardo Pinochet Cancino, Subgerente de 
Grandes Empresas da Link Humano. O executivo 
também descreveu os principais benefícios que 
PureConnect ofereceu à organização.

Incorporação de novos serviços: O principal 
impacto financeiro veio da possibilidade de 
criar e implementar novos serviços, como o 
lançamento de campanhas de televendas a 
crédito utilizando marcadores automáticos que a 
plataforma anterior não possuía.

Crescimento dos negócios: A flexibilidade para 
adicionar posições de agentes com base em 
software—e não necessariamente em hardware—
melhorou significativamente os tempos de 
resposta relacionados com os novos serviços e 
necessidades do cliente.

Economia de custos: As novas características 
da plataforma ajudaram a reduzir a quantidade 
de recursos humanos necessários para o 
lançamento de campanhas outbound, o que 
gerou simultaneamente um notável incremento 
da produtividade.

Criação de um modelo de controle da qualidade: 
Isto foi possível porque as interações dos 
agentes agora são respaldadas por gravações, 
que cobrem 99% das interações tratadas a 
cada dia. 

“O melhor conselho que posso dar é que invistam 
na tecnologia de classe mundial da Genesys, 
com a tranquilidade de saber que obterão o ROI 
a curto, a médio e a longo prazo. Além disso, é 
importante recalcar a necessidade de contar 
com o apoio de um parceiro durante o processo 
de implantação da solução, já que o sucesso 
depende em grande medida dessa escolha,” 
concluiu Pinochet Cancino. 

Sobre a Link Humano
Link Humano é uma empresa dedicada à 
terceirização de serviços. A companhia foi 
fundada em março de 1991 por um grupo de 
empresas da Rede Social da Câmara Chilena da 
Construção para prestar serviços administrativos 
terceirizados no âmbito dos recursos humanos 
e dos serviços de recrutamento e seleção 
de pessoal.

Atualmente, a Link Humano conta com 6.000 
funcionários contratados sob o modelo da 
terceirização, com 2.800 pessoas para a Caixa 
Los Andes e uma equipe administrativa de 140 
pessoas dedicadas à manutenção e ao suporte 
das operações. 

O contact center está composto por 200 
agentes treinados para proporcionar um serviço 
integral aos clientes, incluindo suporte ao cliente, 
faturamento e televendas. 
www.linkhumano.cl

“O melhor conselho que posso dar é que invistam na tecnologia  
de classe mundial da Genesys, com a tranquilidade de saber que 
obterão o ROI a curto, a médio e a longo prazo.”

BENEFÍCIOS

Implementação 
mais rápida 
das novas campanhas de serviços

Redução dos 
custos 
de implementação de campanhas

Otimização 
dos tempos de resposta ao cliente

Modelo de 
controle 
da qualidade e tomada de 
decisões informada

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

