
Resiliência do Call Center: 
Um estudo de caso da Citrix
Como o suporte técnico da Citrix implementou 
sua estratégia de continuidade de negócios
O suporte técnico da Citrix usou o Citrix Workspace para permitir 
que centenas de funcionários trabalhem remotamente na China 
e no Japão como resultado do COVID-19.  Este documento ilustra 
como fomos capazes de executar nosso plano de continuidade 
de negócios com um impacto mínimo na empresa ou em nossos 
clientes; garantir a segurança de nossos funcionários e manter 
nossos KPI's.

A conexão contínua com os clientes é essencial nos negócios digitais
Para se manter competitiva na era digital, é necessário que a sua empresa se 
mantenha conectada com seus clientes 24 horas por dia. Embora esse requisito esteja 
frequentemente associado ao varejo, onde o tempo de inatividade relacionado a 
interrupções leve diretamente à perda de vendas, todos os setores enfrentam o mesmo 
desafio e a severidade do impacto.  Além das vendas perdidas, esse impacto pode ser 
sentido na marca, reputação, lucratividade, receita e oportunidades futuras da sua empresa.

A continuidade de negócios é frequentemente um cenário distante  
até que enfrentemos as interrupções
A interrupção ocorre de várias formas, desde desastres naturais a pandemias, ataques 
cibernéticos, falhas em equipamentos ou falta de energia. A Forrester Research descobriu 
que 75% das organizações fizeram um plano de continuidade de negócios nos últimos 
cinco anos usando os motivos mais comuns, como eventos climáticos extremos ou falhas 
na TI. 1  

Planejar a interrupção é difícil porque você precisa:

• Avaliar adequadamente o valor e a medida da eficácia da sua estratégia de 
continuidade. Os custos do investimento em continuidade dos negócios podem ser 
altos em alguns cenários, mas os custos de tempo de inatividade podem ser ainda 
mais elevados. Ao obter uma compreensão mais profunda do impacto comercial 
do tempo de inatividade, você pode garantir que os investimentos em continuidade 
dos negócios estejam alinhados com seu valor. Quando ocorrer uma interrupção, 
você precisará avaliar a eficácia do seu plano para aperfeiçoar continuamente a sua 
estratégia.

• Responsabilizar-se pela recuperação de desastres e pela continuidade dos 
negócios. Um plano de continuidade dos negócios (BCP) garante que a sua 
organização possa continuar entregando seus serviços e processos de negócios 
durante uma grande interrupção. Um BCP é amplo em escopo e específico em 
detalhes, incluindo planos sobre como e onde as pessoas trabalharão se o site 
principal estiver indisponível, comunicações com clientes/fornecedores, agendamento 
de equipe, tecnologia e muito mais. Um subconjunto do BCP é o plano de recuperação 
de desastres (DR), cuja meta é recuperar-se de um incidente grave e retornar às 
operações normais. Um plano de DR foca na definição de aplicativos corporativos 
essenciais, dados e sistemas associados, além dos processos e procedimentos para 
recuperá-los no caso de um desastre.

Destaque do sucesso dos clientes: continuidade dos negócios
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Um relatório recente 
da Forrester Research 
descobriu que 88%  
das empresas com 
BCPs documentados 
citam a tecnologia 
de acesso remoto 
como parte de sua 
estratégia. 1



Estudo de caso: como a Citrix está garantindo a 
continuidade para sua operação de suporte técnico  
na região Ásia-Pacífico
A Citrix possui uma equipe de suporte técnico dedicada na região Ásia-Pacífico/Japão (APJ), 
que consiste em engenheiros de escalação, engenheiros de linha de frente e outros recursos 
corporativos essenciais que trabalham com clientes nessa região. Nossos recursos de suporte 
a idiomas localizados para a região Ásia-Pacífico se estendem a mandarim, cantonês, japonês 
e coreano. As operações diárias da equipe incluem ajudar os clientes a abrir e manipular 
tíquetes de suporte, encaminhar casos conforme necessário e trabalhar com seus colegas de 
gerenciamento de produtos para garantir que os clientes sejam informados, que os problemas 
sejam resolvidos rapidamente e que os tíquetes sejam fechados. 

O Citrix Workspace sustenta o ambiente da tecnologia de suporte
Os técnicos de suporte da Citrix usam uma variedade de dispositivos de sua escolha e usam o 
Citrix Workspace para acessar com segurança os aplicativos e dados para fazer seu trabalho. 
Todos os membros da equipe de suporte da APJ acessam seu ambiente de laboratório e de 
sistemas CRM no Citrix Workspace. O laboratório, que é hospedado e criado com o Citrix Virtual 
Apps and Desktops, é usado para recriar cenários de clientes e reproduzir seus problemas. A 
entrega dos sistemas CRM que contêm informações confidenciais dos clientes é garantida pelo 
Citrix Workspace, impedindo a transferência não autorizada de dados. Para telefonia, a equipe  
usa os soft phones disponíveis no Citrix Workspace para lidar com o roteamento de chamadas.

A Citrix colocou em ação seu plano de continuidade dos negócios para 
gerenciar a interrupção da COVID-19
A COVID 19 impactou as empresas no mundo todo de várias formas e a Citrix não é exceção. 
Como parte de nosso plano de continuidade de negócios na região APJ, nossas equipes de 
engenharia e suporte de escalação na China e no Japão foram convidadas a trabalhar em casa. 
Como os membros da equipe já usam o Citrix Workspace como sua principal ferramenta para 
fazer seu trabalho, não houve mudanças na maneira como acessavam os aplicativos essenciais, 
como CRM ou seu ambiente de laboratório. O roteamento de chamadas ainda funciona 
normalmente, graças aos softphones fornecidos no Citrix Workspace. 

A tecnologia Citrix e a estratégia de continuidade estão mitigando  
o impacto do COVID-19 nas operações de call centers
As equipes de suporte da Citrix na região APJ estão trabalhando em casa há quase 8 semanas, 
como parte de seu plano de continuidade de negócios. Até agora, houve interrupções mínimas 
e custos insignificantes para a empresa, e a transição do BCP foi completamente transparente 
para nossos clientes. Até o momento em que este artigo foi escrito, a COVID-19 foi considerada 
uma pandemia pela OMS e essa estratégia está sendo empregada em todo o mundo. Graças ao 
sucesso na região APJ, o mesmo plano de continuidade de negócios está sendo implementado 
em outros locais nas Américas, Europa e APJ, com um impacto mínimo na produtividade de 
nossos funcionários e de nossos clientes. E isso foi possível graças às soluções Citrix Workspace.

Por números: O valor da tecnologia e da continuidade da Citrix

20% das empresas sofrem uma 
falha (incêndio, inundação, falta de 
energia, desastre natural etc.) em um 
determinado ano

80% dessas empresas vão falir em 
pouco mais de um ano, de acordo com 
o Bureau of Labor Statistics dos EUA.

Um call center médio de TI nos EUA, 
tem 92 técnicos que lidam com 21 
tíquetes/dia.  

75% dos tickets são iniciados por 
contato telefônico, enquanto 25% são 
via fax, chat, sites ou mídias sociais.

Os aplicativos essenciais incluem: 
sistema de contato, sistema de 
tíquetes e ambiente de teste. 

Suponha que o call center médio perca 
50% da capacidade todos os dias 
durante um desastre quando não tiver 
um plano de continuidade de negócios 
(BCP) em vigor. 
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KPIs de 
suporte Citrix
• Com que rapidez os casos 

são tratados pela equipe pela 
primeira vez

• Casos de suporte recebidos x 
encerrados

• Número de casos que 
permanecem na fila de 
engenharia por longos 
períodos

• Net Promoter Score (NPS), 
uma medida da satisfação do 
cliente

• Satisfação dos funcionários



Resultados do Citrix Call Center na região APJ com 
Citrix BCP Impacto médio do call center nos EUA sem BCP

Velocidade para tratar os casos recebidos primeiro

As chamadas são endereçadas e fechadas quase na mesma 
taxa. 

O custo de perder aplicativos essenciais é estimado em mais  
de $5.000,00 por minuto

Proporção de casos de suporte recebidos versus casos encerrados

O volume de chamadas permanece o mesmo. Com metade do call center desativado, a empresa média perde  
US$ 3,6 milhões por dia em tempo de inatividade.

Lista de casos pendentes na fila de suporte

A produtividade dos funcionários permanece nos níveis altos 
anteriores.  
Os membros da equipe podem colaborar nos problemas.

O tempo de inatividade da rede custa para a maioria das 
pequenas e médias empresas pelo menos US$ 20.000 por hora. 

Um tempo médio de recuperação de 18,5 horas equivale  
a US$185.000 por dia em perda de produtividade.

Satisfação do cliente

A pontuação NPS permanece constante e há um impacto 
mínimo nas principais métricas.

O custo da violação do SLA é de US$75.000  por incidente.  
Com 200 chamadas/dia cobertas por um SLA e não atendidas, 
isso pode resultar em uma perda de aproximadamente  
US$15 milhões por dia.

Satisfação dos funcionários

Os funcionários estão com suas famílias e trabalham em 
casa, minimizando o estresse físico e emocional durante a 
pandemia.

Os profissionais de conhecimento que operam em "fluxo" são até 
40 vezes mais  produtivos do que aqueles que não são.

Com 30% dos trabalhadores considerados altamente engajados, 
a empresa experimenta um impacto de US$151.000 em 
produtividade por dia.

Custo de infraestrutura adicional para implementar o BCP

Nenhuma infraestrutura de back-end adicional é necessária.  
A empresa funciona como de costume. 

Considerações médias de custo de implementação do BCP:
• Capacidade adicional de hardware/nuvem para dar suporte 

aos funcionários remotos
• Aumentar a capacidade de soluções de acesso remoto  

como VPN
• Largura de banda adicional
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