
O controlo de gestão e a avaliação de desempenho num contact center

ANEXO 8: Definição de indicadores do BSC e Dashboard

Numero Indicador Descrição / Fórmula de Cálculo Unidade

8.3 CFlow operacional (free cashflow) EBITDA - Capex +/- NFM +/- Provisões €

8.2 Custo por cliente que contactou Custo total da empresa / Nº total de clientes distintos que contactou (todos os canais) €

8.1 MCR (Contributo para a MCR do grupo) Resultado operacional - Custo Activo Económico (AE*WACC) €

7,3 Hit racio de vendas em atendimento de apoio a clientes pós-venda Nº de RGU's vendidos / Nº de Vendas Efectuadas #

7,2 Quota de Mercado (do grupo) % clientes / Total de clientes de Portugal %

7,1 Taxa de desistencia de clientes (taxa de churn) % clientes que abandona a empresa num mês/Parque médio do mês ((fim-inicio)/2) %

6.3 Índice de satisfação de clientes com serviço de apoio a clientes (CSAT) % respostas [9 e 10] - % respostas [0 a 6] de Respostas a Inquéritos de Satisfação numa escala 0-10 %

6.2 Índice de recomendação dos clientes (NPS) % respostas [9 e 10] - % respostas [0 a 6] de Respostas a Inquéritos de Recomendação numa escala 0-10 %

6.1 Índice de resolução à primeira dos assuntos na perceção dos clientes (RAP) % respostas resolvido à primeiros de Inquéritos de Resolução numa escala sim/não %

5.10 Cumprimento do service level agreement  de atendimento (SLA) Nº de Chamadas atendimendas com menos de 30seg de tempo de espera / Total de chamadas atendidas %

5.9 Tempo médio de atendimento Tempo total de duração de chamadas de atendimento / Nº total de cham. Atend. seg.

5.8 Taxa de transferência das chamadas Nº de Chamadas Transferidas / Nº Total de Chamadas %

5.7 Taxa de resolução do assuntos em linha Nº de Resoluções em Linha (em front-office) com Cliente / Nº Total de Chamadas %

5.6 Taxa de rechamadas em 7dias nº contactos do mesmo cliente em menos de 7 dias %

5.5 Tempo médio de tratamento de reclamações em back-office Tempo total de duração de "tratamentos" de reclamações em back-office / Nº total de tratam. back-office dias

5.4 Número médio de tarefas por tratamento de cada reclamação em back-office Total de tarefas desenvolvidas/Total de reclamações tratadas em back-office #

5.3 Custo p/ chamada atendida Custo direto atividade atendimento / Nº total de chamadas atendidas €

5.2 Custo p/ solicitação Custo direto resolução de solicitações / Nº total de solicitações tratadas €

5.1 Custo p/ RGU em televendas Custo directo da venda RGU's (revenue generating unit) / Nº de RGU's vendidas €

4.6 Taxa de erros procedimentais graves Nº de Erros Procedimentais Graves / Nº Total de Chamadas #

4.5 Taxa implementação oportunidades de melhorias Oportunidades de melhorias implementadas / Oportunidades identificadas em auditorias de qualidade internas %

4.4 Índice de satisfação de clientes internos % respostas [9 e 10] - % respostas [0 a 6] de Respostas a Inquéritos de Satisfação numa escala 0-10 %

4.3 Taxa de reincidências a 45d Nº de contactos para o mesmo assunto e para o mesmo cliente em 45 dias / Nº Total de Chamadas %

4.2 Taxa de insistência Nº de contactos realizados por clientes cujo pedido anterior ainda se encontra em tratamento / Nº Total de Chamadas %

4.1 Manutenção das Certificações detidas Manutenção das Certificações detidas S/N

3.3 % Investimento em I&D Investimento em I&D/Receitas M€

3.2 "ROI" de  I&D Receita gerada pelo Investimento em I&D / I&D %

3.1 Prémios de inovação ganhos (nacionais e internacionais) Nº de prémios de inovação ganhos #

2.5 Promoções e progressões % de promoções e progressões no ultimo ano / número de colaboradores médio do ano %

2.4 Promoções e progressões de pessoas da área do contact center para outras areas da organização % de promoções e progressões de pessoas do CC  p/ out. areas organização / número de colab. CC  médio do ano %

2.3 "ROI" da formação Variação da avaliação desempenho dos formandos antes&depois da formação Δ%

2.2 Turnover voluntário (outsourcing e insourcing) Número de assistentes que saem por vontade própria num mês a dividir pelo número médio de assistentes ativos no mês %

2.1 Satisfação dos colaboradores (outsourcing e insourcing ) com empresa % respostas [9 e 10] - % respostas [0 a 6] de Respostas a Inquéritos de Satisfação numa escala 0-10 %

1.2 CAPEX Investimento em activos fixos tangíveis / intangíveis M€

1.1 ROI Receita gerada pelo Investimento em CAPEX  / CAPEX %
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