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Interaction Analytics

Todos os dias a sua empresa mantém uma 
infinidade de interações com clientes atuais 
e potenciais, e essas conversações geram 
informações valiosas sobre tendências, 
problemas e desempenho do negócio. A 
informação oculta dentro dessas conversações 
pode ser fundamental para aumentar a 
receita do contact center, reduzir os custos e 
melhorar a experiência do cliente. No entanto, 
com os sistemas e processos tradicionais 
de monitoramento e medição no contact 
center, é quase impossível compreender o 
significado das conversações e descobrir o valor 
desta informação oculta. Seu contact center 
implementa uma série de estatísticas para 
medir o desempenho, mas esses indicadores 
tradicionais (tais como tempo médio de 
atendimento, tempo de resposta e quantidade 
de interações atendidas) não refletem o que 
realmente ocorreu durante as conversações. 
As pesquisas com clientes são um excelente 
método para obter o feedback direto dos clientes. 
As pontuações obtidas nas pesquisas podem ser 
utilizadas para medir os principais indicadores 
de desempenho (KPIs), como a satisfação do 
cliente (CSAT) e o índice de resolução no primeiro 
contato (FCR), mas, infelizmente, a maioria 
dos clientes não realiza as pesquisas. Além 
disso, os resultados da pesquisa por si só não 
explicam por que os clientes estão insatisfeitos 
nem podem indicar as causas dos baixos 
índices de FCR. 

A análise manual limita 
os insights 
Desafortunadamente, é quase impossível 
analisar manualmente todas as conversações 
que a sua empresa mantém com seus clientes 
atuais e potenciais. Os métodos tradicionais 
de gestão da qualidade requerem a presença 
de funcionários que escutem determinadas 
chamadas selecionadas aleatoriamente. 

Devido à natureza manual dos programas, este 
processo é dispendioso e, por isso, muitas 
organizações podem analisar apenas 2% das 
chamadas recebidas no contact center. Outros 
canais, como o chat ou o e-mail, geralmente 
são administrados por sistemas ou equipes 
independentes e costumam ser analisados 
com menor frequência e de forma isolada 
do resto dos sistemas. Quando sua empresa 
analisa apenas uma pequena percentagem das 
conversações diárias, não pode descobrir o 

“tesouro” de informação sobre seus processos 
empresariais, requerimentos dos clientes e 
desempenho da força de trabalho que está 
escondido dentro dessas interações. 

Revele os insights ocultos nas 
interações com seus clientes.
Encontre as chaves para aumentar a receita do 
seu contact center, reduzir os custos e melhorar 
a experiência do cliente: descubra o verdadeiro 
significado de todas as conversações com a 
solução Genesys Interaction Analytics. 

Melhore a geração de receita no contact center 
Tanto se o seu contact center está focado em 
vendas ou cobranças, como se deseja melhorar 
as vendas cruzadas ou de maior valor, Genesys 
Interaction Analytics pode ajudá-lo a gerar mais 
receita do seguinte modo: 

•  Identificando dentro das interações as 
habilidades fundamentais dos agentes que 
conduzem ao sucesso nas vendas e/ou 
cobranças 

• Estabelecendo de forma precisa o treinamento 
e o coaching necessários para fortalecer essas 
habilidades fundamentais 

• Monitorando continuamente todas as 
conversações para verificar se as habilidades 
mencionadas estão sendo colocadas em 
prática e realizar melhorias contínuas

“Antes de implementar 
Speech Analytics, nossos 
sistemas e processos 
de monitoramento e 
análise da qualidade 
do contact center nos 
indicavam quando era 
necessário melhorar 
o índice FCR (e outros 
KPIs), mas nunca nos 
diziam como podíamos 
melhorar o nosso 
desempenho. Nossos 
processos e sistemas de 
análise existentes eram 
simplesmente incapazes 
de analisar a quantidade 
suficiente de chamadas 
com a profundidade 
suficiente para revelar os 
problemas a nível macro de 
forma confiável.” 

Pamela Cook 
Coach sobre qualidade 
Ceridian
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Reduza os custos 
operacionais do 
contact center 
Tanto se o seu contact center está focado 
no atendimento como no suporte ao cliente, 
Genesys Interaction Analytics pode ajudá-lo a 
reduzir os custos do seguinte modo: 

• Reduzindo o tempo médio de atendimento 
(AHT) através da análise de todas as 
chamadas para identificar por que os tempos 
de atendimento são altos 

• Aumentando a eficiência operacional 
através da automatização de tarefas 
que anteriormente eram realizadas de 
forma manual 

• Reduzindo o volume de contatos através 
da identificação dos tipos de contatos 
que poderiam ser tratados através do 
autoatendimento

Melhore a experiência 
do cliente 
Se sua empresa quer melhorar a experiência 
do cliente oferecida pelo seu contact center, 
Genesys Interaction Analytics pode ajudá-lo do 
seguinte modo: 

• Incrementando o índice de resolução no 
primeiro contato (FCR) através da análise de 

todas as conversações para identificar as 
causas do FCR baixo 

• Incrementando o índice de satisfação do 
cliente (CSAT) através da identificação e 
da eliminação das principais causas de 
insatisfação 

• Aperfeiçoando as habilidades dos agentes 
para que possam compreender e responder 
às necessidades e problemas dos clientes de 
forma mais eficaz

Como maximizar o valor 
comercial da solução 
Interaction Analytics 
Genesys Interaction Analytics fornece resultados 
de três maneiras, classificadas abaixo em termos 
de seu valor comercial: 

1. Categorizando todas as conversações 
automaticamente de acordo com cada tema 
conversado 

2. Descobrindo automaticamente novas 
tendências e eventos inesperados pela voz 
do cliente 

3. Permitindo que os usuários realizem 
pesquisas por palavras ou frases dentro de 
cada interação  

Muitas soluções de análise de interações 
oferecem aos usuários apenas a capacidade de 
procurar por palavras-chave. Embora a pesquisa 

analítica de interacción
Valor empresarial de la 

Buscar

Categorización

descubrimiento 
automático
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seja um recurso importante, é apenas a “ponta 
do iceberg” em termos do valor empresarial 
oferecido por uma solução abrangente de análise 
de interações. 

A categorização gera a maior parte dos 
benefícios oferecidos por Genesys Interaction 
Analytics. É um processo de classificação das 
interações com base nos temas discutidos 
ao longo da conversação. Uma vez que 
esses temas foram identificados, podem ser 
correlacionados com os KPIs da organização 
para descobrir quais deles estão impulsionando 
o bom desempenho. Além disso, como “você 
não sabe o que não sabe”, é crucial para uma 
solução de análise de interações poder detectar 
automaticamente as tendências emergentes 
e os eventos inesperados que os usuários não 
saberiam como procurar. Por último, como o 
volume de contatos de sua organização com 
clientes atuais e potenciais através dos canais 
digitais (e-mail, chat ou mídias sociais) aumenta 
de forma exponencial, é crucial contar com uma 
solução que tenha a capacidade de analisar 
todas as conversações em todos os canais 
de contato exatamente da mesma maneira e 
utilizando uma única solução, em vez de utilizar 
um aplicativo para a análise de voz (análise de 
chamadas) e outro diferente para a análise de 
texto (análise de interações baseadas em texto, 
como chat, e-mail ou mídias sociais).

A solução de análise de 
interações mais abrangente 
De otros productos disponibles en el mercado, 
que apenas transcriben una fracción de las 
llamadas). Esto permite que la herramienta de 
análisis de texto se haga cargo de la totalidad de 
las llamadas. Como dijimos, es preciso convertir 
el contenido de voz a texto para descubrir 
automáticamente las tendencias emergentes 
y los eventos inesperados en las llamadas; y 
esta solución de transcripción del 100% de las 
llamadas permite hacerlo sin problemas. Por otra 
parte, como Genesys Interaction Analytics utiliza 
el mismo motor de análisis de texto para analizar 
la transcripción de llamadas y las interacciones 
textuales (como chats o correos electrónicos, por 
A solução Genesys Interaction Analytics unifica 

as melhores soluções do mercado para análise 
de voz e de texto, e permite analisar todas as 
interações em todos os canais de contato 
utilizando um único aplicativo, com painéis de 
controle ou dashboards e relatórios unificados. 
A solução Genesys Speech Analytics combina 
dois motores de análise com os quais supera as 
exigências do seu negócio. À diferença de outros 
produtos de Speech Analytics, nossa tecnologia 
patenteada de Speech-to-Phrase Recognition 
reconhece diretamente frases inteiras dentro do 
próprio áudio da chamada, sem ter que primeiro 
converter o áudio em texto ou em fonemas para 
depois analisar o áudio convertido (como faria 
qualquer outra solução de Speech Analytics). 
Durante o processo de conversão, alguns dados 
são perdidos e não podem ser recuperados, 
comprometendo a confiabilidade (exatidão e 
integridade) da informação resultante. Speech-
to-Phrase Recognition permite a identificação 
do verdadeiro significado de cada conversação, 
possibilitando uma categorização das chamadas 
mais precisa e completa e gerando melhores 
resultados para sua empresa. 

Além desta tecnologia patenteada, a solução 
Genesys Speech Analytics conta com um motor 
para a conversão de voz a texto que transcreve 
simultaneamente 100% das chamadas (à 
diferença de outros produtos disponíveis no 
mercado, que se limitam a transcrever apenas 
uma fração das chamadas). Isto permite que 
a ferramenta de análise de texto análise 100% 
das chamadas. Como já mencionamos, é 
necessário converter o conteúdo de voz a texto 
para descobrir automaticamente as tendências 
emergentes e os eventos inesperados dentro 
das chamadas; e esta solução de transcrição 
de 100% das chamadas permite fazê-lo 
sem problemas. Além disso, como Genesys 
Interaction Analytics utiliza o mesmo motor 
de análise de texto para analisar as chamadas 
transcritas e as interações baseadas em texto 
(como sessões de chat ou e-mails, por exemplo), 
é capaz de analisar todas as conversações 
em todos os canais de contato exatamente da 
mesma forma, e revelar e medir com precisão 
as tendências que estão surgindo em todas as 
conversações realizadas no contact center. Para 
poder adotar medidas a partir destes insights, 

a solução Genesys Interaction Analytics conta 
com ferramentas integradas e baseadas em 
análise para o coaching dos agentes e a gestão 
da qualidade. Estes aplicativos automatizam e 
tornam mais específicos os fluxos de trabalho 
destas atividades. Deste modo, os resultados 
obtidos são processos mais eficientes, 
eficazes e rápidos, e importantes melhorias no 
desempenho dos agentes

Exemplos da solução Genesys 
Interaction Analytics em ação 
Histórias de sucesso: aumento da receita 
• Uma corretora de hipotecas on-line melhorou a 

conversão em vendas em 41%. 
• Uma companhia de seguros de vida 

incrementou sua receita em mais de 500 mil 
dólares por ano. 

• Uma empresa de cobranças aumentou a 
arrecadação em 24%. 

Histórias de sucesso: redução de custos 
• Um banco automatizou o monitoramento do 

cumprimento regulatório e reduziu os custos 
trabalhistas em 85%. 

• Um fornecedor de serviços de telefonia celular 
reduziu o tempo médio de atendimento 
(AHT) em 22%. 

Histórias de sucesso: melhor experiência 
do cliente 
• Uma empresa de terceirização melhorou a 

satisfação dos seus clientes em 11%. 
• Um banco incrementou o índice de resolução 

no primeiro contato (FCR) em 25%

Que história de sucesso a sua 
organização poderia contar 
no futuro? 
Como afirma a maioria dos especialistas do 
setor, o sucesso na análise de interações não 
depende apenas de implementar a melhor 
tecnologia, também implica ter a perícia humana 
para obter o maior valor de qualquer solução 
de análise. 

http://www.genesys.com/pt

