Soluções de Atendimento

Especialistas
em ajudar empresas a se relacionarem com
seus clientes, otimizando processos e
recuperando o investimento por meio de
soluções completas de atendimento humano
ou digital na recuperação de crédito,
retenção e fidelização de clientes e SAC.

+ de 18 anos
no mercado

Infraestrutura
escalável
Modelo de Gestão
eficiente
Atuamos
em todo
Brasil

Governança
corporativa

Entregando resultados

para toda necessidade
de relacionamento

50 BI

1 BI

50 MM

65%

53%

61%

de carteira
por ano

de interações digitais
por ano

de clientes
negociados

CPC

CPCA

Arrecadados

Nossa
Evolução

47%

34%

52%

2015

5%

24%

2016

2017

2018

2019

2020
390% de
crescimento

Evolução em Faturamento

Evolução de Colaboradores:

Evolução de PAs:

2015

226

2015

2016

215

2016

2017
2018
2019
2020

296

2017

213
284
411

Evolução das Soluções
Digitais

92%
140%

2016

88%

2017

2018

233%

2018

2019

244%

2019

2020

359%

2020

20%
50%
95%
195%
283%

Chegando aos 20 anos
de mercado com
relacionamento sólido e
longo com nossos
clientes, graças a forte
atuação na base e em
novos mercados.

Alguns dos nossos
clientes e tempo de
parceria no atendimento
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

08 anos
11 anos
08 anos

08 anos
10 anos
02 anos
02 anos
12 anos
12 anos
12 anos
12 anos
05 anos
01 ano
04 anos

Reconhecimento no
relacionamento com o cliente

Melhor Performance
BetaCredigy

Melhor Performance
Fundo Atlântico

Destaque na Diretoria
de Finanças

Melhor Performance
Fundo Atlântico

Destaque em Cobrança
Externa Digital

Destaque Viva Tudo

Destaque nas Operações
B2B TOP e Massivo

Melhor Performance
Fundo Atlântico

1º Lugar no Ranking de
Cobrança Especializada 2018

Nossos
Diferenciais

Recrutamento & Seleção Estruturado
por Competência de acordo com
Business – Perfil Universitário.
Programas de Treinamento e
Reciclagem Estruturado por Negócio.
Plano de Desenvolvimento PDI, PDS e
PDG.

Perfil dos Gestores com Grande
Experiencia no Mercado há mais de
5 Anos em Vendas, SAC e Cobrança.

Campanha de Incentivos Estruturadas.
Baixo Índice de Turn-over e
Absenteísmo.

Painel de Gestão do Power BI com
análise de dispersão para tomada de
decisão e melhoria de resultado.

Salário acima da Media de Mercado.
Baixíssimo risco trabalhista
comparado com mercado (2%).
Células Especificas de Cobrança e
retenção com formação Jurídica.

Perfil Dedicado para o Tipo do
Negócio com habilidades cognitivas
distintas.

Gestão com Formação de Squad
para agilidade nas tomadas de
decisão.

Capacidade e experiência em
redesenho de processo nas
operações com objetivo de
rentabilização e maximização
de resultado;
Análise Segmentada e
estruturada para desenho
da estratégia de atuação
operacional;
Padronização.

Cases
de Sucesso

Desafio

Desafio

Desafio
A S.I.N. Implantes não tinha uma
cobrança personalizada, era
internalizado e sempre com o
receio da reação dos dentistas;

Em 2019 por meio das nossas ações de
melhoria contínua, identificamos Sem Parar
não fazia ações de cobrança e foi sugerido
um Piloto onde faríamos atendimento e
cobrança.

Criar uma equipe com analistas que possuem o perfil
de alta performance para atuar na conversão de
promessas do pagamento de contas de telefonia e
serviços devido a pandemia do COVID 19 e queda de
faturamento nas empresas.

Soluções Desenvolvidas

Soluções Desenvolvidas

Soluções Desenvolvidas

•
•
•
•

•

•
•
•

Modelo de atendimento e cobrança.
Script e linguagem de atendimento
personalizado por segmento.
Estrutura de visão dos resultados.

Resultados

350%

de recuperação
do mailing
distribuído.

Além dos Objetivos: Também geramos
oportunidades para as áreas SAC e Vendas.

Portal de negociação
Régua de preventivo D-5
Agente 360º (Localização, atualização, negociação)
Ominichannel

Resultados

45%

Aumento
Pagamento

•
•

Criação de celular de atendimento onde são
transferidos somente cliente CPA com
possibilidade de conversão em promessa.
Oferta de politicas vigentes (B2B, COVID 19)
Atuação nas considerações auditadas

Resultados

79%

Contatos
resolvidos

Além dos Objetivos: Hoje somos canal exclusivo na
URA do SEM PARAR para clientes inadimplentes.

11pp

Aumento
Promessas

35%

Aumento
Arrecadação

Eficiência na Atendimento Digital

Empresa do Segmento
de Telecomunicações

Resultados
Digital Hoje

Resultados
Antes do Digital

250mil

12mil

4mil

2mil

16%

321mil

Volume de
Alô

Volume de
CPC

Volume de
CPCA

Volume de
Promessas

De
Efetividade

Volume de
Alô

19mil 10mil
Volume de
CPC

Volume de
CPCA

9mil

49%

Volume de
Promessas

De
Efetividade

76% de pagamento da carteira nos últimos 3 meses.

Segurança em
todas as tratativas

Modelo 100% Digital
+

mas com um MIX de apoio Humano
para atender desvios de clientes que
querem falar com Humano.

Eficiência no
Atendimento Digital
Varejo
Serviços Financeiros PF
Recuperação da meta

Ranking – Recuperação da Meta

Total

61.98%

Full Time Digital

Fornecedor 1

Fornecedor 2

1º lugar – 66,85%

2º lugar – 62,86%

3º lugar – 50,33%

Total CNPJ

Total Carteira

162.078
% Meta

17%

Full Time

R$ 8.390.214
% Recuperação da Carteira

15%

Fornecedor 2

48,38%
14%

Fornecedor 1

Full Time

37,59%

Fornecedor 2

36,62%

Fornecedor 1

Consolidado Cobrança Digital / 2020

Eficiência no
Atendimento Digital
Telecom
Serviços PJ
Recuperação da meta

Ranking – Recuperação da Meta

Total

Full Time Digital

88.21%

1º lugar – 103,70%

Total Carteira

Fornecedor 1

Fornecedor 2

2º lugar – 82,56%

3º lugar – 76,39%

Total Meta

R$ 7.038.333
Pontuação

96,90

Full Time

R$ 1.746.880
% Recuperação da Carteira

78,67

Fornecedor 1

49%
67,65

Fornecedor 2

14%

Full Time

Fornecedor 1

13%
Fornecedor 2

Consolidado Cobrança Digital / 2020

Segmentos
que atuamos

Bancos e
Financeiras

Saúde

Seguradoras

Utilities

Telecom

Varejo

Soluções Full Time
Vender

Cobrar

Atender

Relacionar

Agendar

Sua Necessidade

•
•
•

Cobrança Extrajudicial;
Cobrança Judicial;
Telecobrança;

•
•

•
•
•
•
•
•

SAC;
BKO;

Serviços de
atendimento

Serviços
financeiros
Atendimento

Serviços
de vendas
•
•

Marketing;
Vendas;

Ouvidoria;
Órgãos Reguladores;
Tratamento de Dados;
Prevenção de Fraude;
Serviços Personalizados;

Redução de Custos

Serviços
Digitais
Tecnologia

Serviços
especializados
•
•
•
•
•

Portal de Soluções;
Plataformas de VOZ e Dados;
Agente Digital e RPA;
WhatsApp (Humano + Bot);
Canais de Comunicação Omnichannel;
Projetos Digitais Personalizados;

Otimização dos Processos

Inteligência
de dados
Plataforma de Contact Hunter;
Inteligência de Mineração;
Execução de Mailing;

Satisfação dos Clientes

Customer
Experience

Pensamos,
Desenhamos,
Melhoramos a jornada do seu cliente.

Cliente
UX – Jornada clean
Recrutamento
e seleção

Curadoria

Treinamento
Persona

Qualidade

Voz
Jornada

WhatsApp

Chat
Mídias
Portais

Vertical
Soluções Digitais
Tecnologia proprietária
do Grupo Full Time

Executivos com mais de 25 anos de
experiência em Tecnologia e
Operações;
Empresa surgiu de uma iniciativa e
se tornou vertical na Full Time;
Produto desenvolvido de acordo
com as experiências e
necessidades das operações;

Projetos

Desenvolvimento

Curadoria de Bots

Agilidade na execução das
demandas;
Locutores contratados de acordo
com a jornada a ser criada;
Flexibilidade na implementação de
novas features.

Produtos

TI

NOC
Field

Pesquisa

Nossa
Força Digital

Agente
Digital 360
AD por Voz + Omnichannel

Temos um robusto processo de gestão de
canais digitais com solução proprietária
que maximizam os resultados da nossa
prestação de serviço.

Atendimento
WhatsApp
Bot + Humano

Diferenciais
Time de Dev, Product Owner e
Scrum Master próprio focado
sem intermediação com
ajustes on-time de
melhorias das soluções.

Robôs
Negociadores
Localizador , Contact
Hunter e End to End

Inteligência
de Mineração
Enriquecimento e
execução de mailing

A otimização e
agilidade que a sua
atendimento precisa
Entregue mais autonomia e rapidez
para o cliente com portais de
autoatendimento.

Acionamento Full Time
para o atendimento

Cliente

Portal Autoatendimento Full Time
Faz simulação de ofertas e
negociação integrando sistemas

+

Emissão de Boleto
para pagamento

Benefícios
Melhora os resultados com automação dos processos
Aumenta a capacidade do seu atendimento

Reduz custos no atendimento e cobrança
Possibilita atendimento sempre disponível 24/7

Integra todas as operações de SAC, Vendas e Cobrança
Cria mais empatia e melhore a experiência do cliente

Acionamento Full Time
para o atendimento

Agente 360
Se relacione
com o cliente
onde ele quiser

Cliente

por diversos canais digital e
histórico unificado de todas
as interações.

Omnichannel Full Time

Benefícios
Aumenta a capacidade do seu atendimento
Entrega um atendimento contínuo em qualquer canal

Melhora a experiência de atendimento com seu cliente
Melhora seus processos e otimize o tempo
Possibilita atendimento sempre disponível 24/7

Entrega o controle completo dos atendimentos

Portal de autoatendimento
para agendamentos,
remarcações e cobrança

+

Atendimento
Humano ou
Chatbot

+

Chatbot com I.A
pensadas na
área da saúde

+

Histórico único
e sem quebra
no atendimento

Atendimento
WhatsApp
WhatsApp App
Opt-in no WhatsApp por outros canais:

Envio
de SMS

Link
Cliente
Clica no link

Abre o
WhatsApp

Acesso
pelo site

HSM
WhatsApp
Oficial
Para enviar mensagens
em massa pelo o
WhatsApp API Oficial você
deve seguir uma modelo
pré-definido de HSM

São mensagens que
obedecem a uma estrutura
rígida e específica que são
aprovadas pelo Facebook
antes de serem enviadas.
Todas as mensagens ativas
precisam obedecer essa
regra e são tarifadas.

HSM
exemplos
. Status do pedido;
. Sua pedido saiu
para entrega;
. Relacionamento;
. Boleto em atraso;
. Etc.

Inicia a
interação

Agente 360

Acionamento Full Time
para o atendimento

Otimize seu
Atendimento e

Cliente

Atende e
localiza
pessoa certa

identifica
informações
de empresas
e contatos

reduza os custos
operacionais
envia
arquivos e
fecha
acordos

negocia e
tira dúvidas
frequentes

faz
pesquisas de
satisfação

Robô de Voz Full Time
Enriquecimento
da base de dados

+

Atendimento
ativo e receptivo

+

Vozes
humanizadas e
regionalizadas

Agentes digitais de voz humanizada
personalizados para localiza,
negociar e fazer pesquisas
de satisfação.

Benefícios

+

Derivação para
atendimento
humano

Entrega mais horas produtivas de atendimento
Aumenta a capacidade do seu atendimento

Retem mais chamadas
Possibilita atendimento sempre disponível 24/7

Otimiza qualquer fase do atendimento
Cria mais empatia e melhore a experiência do cliente

Agente 360

"Identificação do
nome do contato"

Robô de atendimento
completo

“Localiza as
informações no banco
de dados"
“Apresenta o valor da
dívida"

Voz

Ação Ativa
Venda
Ação Receptiva
SAC
Cliente

Agente
360

WhatsApp

Ação Ativa
Cobrança
Chat Site

Motor de
Negociação
Completa

“Negocia o pagamento
da dívida, ofertando
prazos e valores"

“Encaminha boleto de
pagamento por SMS,
WhatsApp ou E-mail"

"Realiza pesquisa
de satisfação do
atendimento"

Cobrança de
Humano para Humano

Somos engajados, somos
comprometidos, somos
incansáveis em resolver
problemas e entregar uma
experiência memorável
para o cliente.

Diferenciais
•

Possuem múltiplas Habilidades`

•

Resolvedores de Problemas

•

Comunicativos e Proativos

•

Fidelizadores de Clientes

•

Catalizadores de Mudanças

•

Agentes de Mudanças

•

Geradores de Resultados

•

Geradores de Insights

Estrutura
•
•
•

Gerente dedicado para atuação nos Squads,
Gerente dedicado para Operações,
Coordenadores exclusivos por carteiras, para cada 20 analistas 1 Supervisor.

Pessoas
Atuamos com perfil detalhista e meticuloso de analistas, altamente
conservador, sendo hábeis ao controlar processos e rotinas repetitivas,
com salário e modelo de remuneração diferenciado.

Cobrança de
Humano para Humano
Operação

Atuação

Somos engajados, somos
comprometidos, somos
incansáveis em resolver
problemas e entregar uma
experiência memorável
para o cliente.
Perfil

Hibridas

Atuantes com tkt médio inferior a R$600 reais com modelo
de discador e ativo.

Perfil recuperador de credito.

Intermediarias

Atuantes com priorização por aging.

Perfil Analista de cobrança pleno.

Alto Valor “ Squad”

Atuantes com perfil maior valor, carteira fidelizada e
acionamento exclusivo como modelo de atendimento ativo
e receptivo, presenciais e através de vídeo conferencia.

Perfil Analista Sênior.

Atuantes em clientes com aging envelhecido, após todas
as ações de cobrança fazemos um trabalho investigativo
criando um modelo de dossiê colocando todos os passos
investigados dos clientes/empresas e sócios.

Perfil de analistas formados em Direito, cobrança
Ativa e Receptiva.

Extra Judicial

Extra Concursal

Governamentais

Corporate

Atuantes em clientes declarados Recuperação Judicial,
onde realizamos as cobranças do que foi faturado Pós
recuperação Judicial.

Perfil de analistas formados em Direito, cobrança
ativa e receptiva.

Atuantes nos clientes secretarias, prefeituras e
departamentos de meio ambiente.

Perfil Analista Sênior com entendimento de fluxo de
pagamento do Governo, mudanças de eleições e
licitações.

Atuantes em clientes de grande porte tais como : Danone,
Cargil, Fiat. Modelo de cobrança personalizado com
atuação de atendimento ativo e receptivo e interação das
área comercial.

Perfil Analista Sênior.

Estrutura Full Time

de Humano
Reuniões diárias

para Humano

Reuniões semanais

Reuniões diárias

Garante operação escalada e
logada, sinalizando todos os itens
operacionais de resultados, caixa,
indicadores, qualidade.

Pauta Preleção:
• Qualidade
• Tabulação
• ABS
• Recados Gerais
• Feedback individual

Garante as
entregas
operacionais
com supervisores

Pauta Preleção:
• Meta Financeira
• Abs
• Qualidade e NPS

Garante as entregas
operacionais com validação
e batimento semanal com os
Coordenadores

Controle Gestão
• Power BI
• Relatórios em
real time

Atendimento
Humano

"Muitos Analistas e um único número de WhatsApp"

"Análise das informações do atendimento
(tempo médio, motivos de contato, etc)"
"Gestão do atendimento com relatórios
customizados"

“Histórico unificado de todos os
atendimentos"
"Integração com outras ferramentas do
mercado"
"Disponível para uso de chatbots"

via
WhatsApp

Qualidade
e Melhoria Contínua
Nossa equipe conta com ferramentas que
possibilitam uma monitoria precisa através da
análise de dados em tempo real.

Com isso, nossos gestores podem corrigir rumos,
melhorar o atendimento e dar feedbacks
instantâneos para a equipe de atendimento.
100% das ligações são gravadas e armazenadas
por cinco anos, conforme legislação vigente. São
indexadas por variantes, permanecendo à disposição
dos nossos clientes que podem acompanhar a
operação a qualquer momento.
Além disso, as gravações são utilizadas pela
Monitoria e qualidade para avaliar constantemente
o desempenho das abordagens em atendimentos.

Obrigado

