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Proporcionar suporte na nuvem  
a nível global com a Genesys Customer 
Experience Platform

A Red Hat é líder mundial em soluções de 
software de código aberto. Possui 80 escritórios 
distribuídos em 30 países e conta com mais de 
8 mil colaboradores. Para a empresa, a chave 
do sucesso é proporcionar um excelente serviço 
de atendimento ao cliente e suporte técnico que 
sejam consistentes em todo o mundo.

A Red Hat estabeleceu um departamento de 
serviço de atendimento realmente mundial—com 
500 agentes de contact center—desenvolvido 
sobre a Genesys Customer Experience Platform, 
um sistema confiável, unificado e implementado 
totalmente na nuvem. Em parceria com a 
Genesys, a Red Hat estabeleceu as bases  
para as futuras etapas, como uma fila  
universal de interações omnichannel com 
os clientes, que aumentará a visibilidade e a 
funcionalidade operacional.

Evitar a disrupção dos 
negócios e a complexidade 
dos sistemas legados
A Red Hat atende clientes em todas as regiões 
do mundo durante 24 horas por dia e nos sete 
dias da semana. Infelizmente, possuía um 
sistema antigo e complexo, que operava em 
silos e exigia muita intervenção manual para 
redirecionar as chamadas para os colaboradores 
que se encontravam nas diversas regiões. Isto 
estava afetando o planejamento da capacidade 
de produção e a experiência do cliente (CX). 
A empresa precisava de um sistema que lhe 
permitisse oferecer um atendimento ao cliente 
consistente, mais dinamismo e uma verdadeira 
continuidade dos negócios. 

Cliente: Red Hat Software
Setor: Software
 Localização: Raleigh, Carolina do Norte

Desafios:�
• Lack of true business continuity  

and high availability 
• Siloed, disconnected regional 

contact centers
• Unsupported rapid growth

Soluções
• Genesys Customer Experience Platform 
• Genesys Workforce Planning
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A fila de voz universal unifica 
as equipes virtuais
A Red Hat escolheu a Genesys para criar 
um contact center unificado na nuvem que 
permitisse um crescimento progressivo. Primeiro, 
criaram uma fila de voz universal que permitiu 
que a empresa funcionasse como uma única 
equipe virtual para administrar facilmente todas 
as interações de voz de forma consistente e 
sem interrupções em todo o mundo. Com este 
roteamento flexível e em tempo real, qualquer 
agente qualificado, independentemente de sua 
localização geográfica, pode atender ao cliente, 
se conta com as habilidades linguísticas e de 
suporte necessárias para este fim. 

Com uma plataforma integrada baseada na 
nuvem, a Red Hat pode vincular todas as suas 
diferentes unidades de negócios (desde vendas 
até atendimento ao cliente e suporte técnico) 
para criar uma equipe verdadeiramente coesa na 
qual cada integrante utiliza o mesmo conjunto de 
ferramentas para proporcionar uma experiência 
do cliente consistente em toda a empresa.  

Com esse sistema único e flexível que permite 
rotear inteligentemente todas as interações de 
voz e digitais para o melhor agente disponível, 
a Red Hat agora pode lidar com um volume 
maior de tarefas com a mesma quantidade de 
colaboradores. Além disso, os clientes podem 
mudar facilmente do canal telefônico para o  
chat, por exemplo.

Otimizar os recursos para 
reduzir os custos e  
equilibrar a vida pessoal  
com a profissional 
A Genesys também melhorou a forma como 
a empresa administra os fluxos de trabalho 
e garante que as pessoas certas estejam 
trabalhando nas tarefas certas. A consolidação 
e a automatização dos relatórios fornece novos 
insights sobre a produtividade da equipe e 
a consistência do atendimento, dando aos 
colaboradores do contact center e aos líderes  
da equipe uma nova visibilidade e a possibilidade 
de prever com precisão a quantidade de pessoal 
necessária para comunicar-se melhor com os 
clientes. Ao substituir a elaboração manual dos 
cronogramas de horários por Genesys Workforce 
Management, a Red Hat minimizou as horas 
extras, melhorou os níveis de serviço e reduziu os 
custos por pessoal subutilizado. Como sabe com 
precisão quando e onde o volume de chamadas 
aumentará, a Red Hat agora pode ajustar os 
recursos para que os colaboradores não tenham 
que trabalhar fora do horário normal. 

“Temos pessoas muito dedicadas para atender 
aos nossos clientes”, disse Lee Congdon, CIO. 

“Agora eles podem passar mais tempo com suas 
famílias e ter um equilíbrio maior entre a vida 
pessoal e a profissional, porque coordenamos  
as necessidades dos nossos colaboradores  
com os requerimentos dos nossos clientes.” 

Com a integração do 
Salesforce, cortamos 90 
segundos de cada chamada  
No seu antigo ambiente de contact center, os 
primeiros 90 segundos de cada chamada 
eram gastos na validação dos dados de quem 
ligava. Para o cliente, esses 90 segundos eram 
uma eternidade. Ao integrar Genesys com o 
Salesforce, os agentes passaram a utilizar 
esse tempo para estabelecer interações mais 
significativas e relevantes. Agora, quando um 
cliente chama, o sistema URA pede para inserir 
um número de caso aberto (ou identifica a 
pessoa que chama pelo número de telefone, 
se não há um caso aberto) e depois roteia a 
chamada automaticamente para o engenheiro 
mais qualificado para atender a consulta (quem, 
muitas vezes, é o último engenheiro com o 
qual o cliente falou). O agente então pode 
visualizar uma janela pop-up contendo os dados 
completos do cliente, da cobertura e o histórico 
do caso através do Genesys Agent Desktop. Isto 
evita que os colaboradores tenham que passar 
de uma tela a outra e permite que resolvam as 
consultas do cliente de forma mais eficiente. 

A nuvem: mais agilidade,  
mais globalização  
A plataforma da Genesys foi a solução perfeita 
para satisfazer os requerimentos estratégicos  
da gerência sênior da Red Hat, que desejava 
migrar a infraestrutura e os serviços para a 
nuvem, gerar dinamismo, escalar as operações  
e reduzir o tempo de saída ao mercado. 

“Uma grande parte do significado de pensar 
estrategicamente e eliminar os silos está em 
procurar novos modelos de prestação”, afirmou 
Lee Congdon. “Com o modelo de contact center 
na nuvem da Genesys, conseguimos reduzir as 
despesas de gestão e manutenção. Além disso, 
a capacidade de comutação por erros cumpre 
nossos requisitos de recuperação de desastres 
e de continuidade dos negócios para todo 
o mundo.” 
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SOBRE A GENESYS

A Genesys® potencializa mais de 25 bilhões das melhores CX do mundo a cada ano. Nosso sucesso consiste em 
conectar conversações de clientes e colaboradores em todos os canais, sempre. Mais de 10.000 empresas em 
mais de 100 países confiam na plataforma CX número 1 para obter grandes resultados. As soluções on-premise 
e na nuvem são fluidas, instintivas e empoderam. Combinamos o melhor da tecnologia e da criatividade para 
trabalhar como você espera.

Para obter mais informações visite: www.genesys.com/pt, ou ligue para +55 11 3197 8004.

Genesys e o logotipo da Genesys são marcas registradas da Genesys. Todos os demais nomes de empresas e logotipos podem ser 
marcas comerciais ou marcas comerciais registradas das respectivas empresas. © 2017 Genesys. Todos os direitos reservados.

“O mais impressionante é a grande redundância, 
nunca tivemos nada como isso antes”, disse 
Chrissy Linzy, Supervisora de Global Voice 
e Video Collaboration. “E ainda mantemos o 
controle sobre o roteamento de chamadas e  
as regras de negócios na nuvem.” 

Entregar experiências do 
cliente consistentes 
Ao trabalhar com a Genesys como parceira  
de confiança, a Red Hat transformou sua CX  
a nível mundial. Nos primeiros três meses  
após a integração do Salesforce, a Red Hat 
roteou 15% das chamadas para o último 
engenheiro que as tinha atendido e reduziu  
o tempo de atendimento em 10%. 

“Ao oferecer esta solução em parceria com a 
Genesys, superamos amplamente os objetivos 
e as aspirações dos nossos clientes internos.” 
A Genesys nos torna um melhor fornecedor 
para eles, mas o que é mais importante ainda 
é que esta solução os transforma em melhores 
fornecedores para nossos clientes”, disse 
Lee Congdon. 

O fato de que, no futuro, a Red Hat e a  
Genesys possam criar um ambiente 
omnichannel que esteja sempre ativo para 
conectar-se com os clientes e reunir todos os 
elementos desse relacionamento será crucial 
para oferecer uma solução consistente que  
sirva e seja satisfatória para os clientes em  
cada ponto de contato. 

“Trabalhar com a Genesys foi um dos mais 
gratificantes relacionamentos entre cliente e 
fornecedor que tive durante a minha carreira. 
E isto está apenas começando”, disse Linzy. 

“Estamos entusiasmados para continuar 
trabalhando com a Genesys”.

“Ao oferecer esta solução em parceria com a Genesys, superamos 
amplamente os objetivos e as aspirações dos nossos clientes internos.”
Lee Congdon, CIO, Red Hat

RESULTADOS

Nível de 
redundância sem 
precedentes que 
garante a continuidade dos negócios

Possibilidade 
de atender 
as chamadas 
em minutos no caso de interrupções  
ou cortes de serviço

Melhor gestão do 
fluxo de trabalho  
e da experiência do cliente 

10% de redução  

no tempo médio de atendimento 

http://www.genesys.com/pt

