
SumUp aumenta produtividade de 
atendentes em até 35% com adoção de 
solução de Contact Center da Nuveto

Aceitar cartão de crédito ou débito passou de 
opcional a essencial para os empreendedo-
res, independentemente de seu porte. Quem 

nunca viu um vendedor ambulante com uma ma-
quininha? Afinal, andar com dinheiro trocado é 
cada dia mais raro. Com isso, custo operacional e 
processamento não podem ser empecilhos para 
quem precisa vender. Foi diante desse cenário 
que a SumUp passou a ser a fintech líder em 
pagamentos móveis na Europa e está em fran-
co crescimento no Brasil.

O objetivo da SumUp é que os pagamen-
tos sejam tão simples e intuitivos que as 
pessoas mal percebam quando realizarem 
uma transação. Para que isso seja possível, há 
uma grande operação estruturada que vai des-
de os mais sofisticados sistemas de processamento, 
até o pós-vendas, passando evidentemente por uma 
equipe de atendimento com o foco na experiência do 
usuário quando ele possuir alguma dificuldade ou al-
gum problema operacional.

 
Necessidade e implementação
Para melhor atender a essa área e, 
consequentemente, seus clientes, a 
SumUp buscava uma solução de con-
tact center integrada com o CRM vi-
sando melhorar a performance dos 
operadores, e encontrou na Nuveto a 
parceira ideal para o projeto. A Nuveto 
é representante exclusiva no País da 
Five9, uma das líderes globais de Con-
tact Center as a Service (CCaaS), solu-
ção adotada pela SumUp. 

“O fato da solução Five9 rodar um 
contact center na nuvem foi muito 
positivo para a SumUp, uma vez que 
a companhia tinha a intenção de ex-
pandir seu escritório, o que foi possível 
de uma maneira muito mais simples”, 
explica Luís Palermo, CEO da Nuveto.

A implementação ocorreu de maneira tranquila. O 
único atraso durante o processo aconteceu porque 
havia “um gargalo na operadora de telefonia que li-
mitava a quantidade de ligações que recebíamos e, 
a partir do momento em que a solução da Nuveto 
passou a rodar, tivemos um ganho de gestão na ope-

ração, o que tornou possível o diag-
nóstico desta limitação na operadora”, 
explica Matheus Mello, Senior Growth 
Analyst da SumUp.

Houve um aumento inesperado de 
cerca de 40% no volume de chamadas, 
que só foi possível descobrir com a 
utilização de uma solução com maior 
robustez e sem as mesmas limitações 
tecnológicas da solução anterior. Ainda 
assim, o nível de serviço proporciona-
do pelo atendimento se manteve alto, 
demonstrando que o aumento na de-
manda estava em equilíbrio com o au-
mento na performance das interações.

“Assim, em um primeiro momento 
tivemos que concentrar nossos es-
forços para resolver este aumento da 
demanda. Do momento em que fecha-
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mos o contrato até a solução estar 
rodando perfeitamente com todas 
as melhorias implementadas, pas-
saram-se apenas sete meses e che-
gamos a 35% de aumento de pro-
dutividade”, explica Matheus Mello, 
Senior Growth Analyst da SumUp. 

Esta dificuldade foi o momento 
mais complexo da implementação, 
pois envolvia a empresa de telefonia, a Nuveto e a Su-
mUp, tanto o time do Brasil quanto a equipe de tecno-
logia que fica na Alemanha. “Foram várias reuniões em 
três fusos horários distintos para a entrega do projeto. 
Além disso, o projeto de atendimento via WhatsApp, 
por ser pioneiro e poucas empresas disponibilizarem 
esta funcionalidade, demandou a atenção de muitas 
pessoas para realizar as integrações da melhor forma 
possível”, pontua Mello.

Benefícios
A implementação de uma solução de contact center 
integrada ao CRM era a maior necessidade da SumUp. 
A URA passou a ser conectada ao CRM, o que significa 
que é possível consultar informações de contexto do 
cliente e oferecer autosserviços antes mesmo de um 
atendente ser conectado. 

Por meio desta tecnologia, a URA pode identificar 
qual o tipo de necessidade que o cliente tem e su-
gerir soluções de antemão. Por exemplo, se o cliente 
comprou um produto que ainda não chegou e quer 
saber o prazo de entrega, a URA pode responder que 
já foi enviado, repassar o código de rastreio, entre ou-
tras opções. Tudo isso agrega valor à medida que um 
atendente não faz estes atendimentos que podem ser 
resolvidos facilmente e fica à disposição para os casos 
mais específicos.

“O percentual de problemas resolvidos automatica-
mente pela URA atualmente é de 15%, o que significa 
que estas ligações não chegam a “ocupar” um aten-
dente, que pode resolver outra demanda. Além disso, 
com a solução da Nuveto, 20% do atendimento dos 
casos não resolvidos pela URA é direcionado para o 
WhatsApp (com o consentimento do cliente), que é 
um canal muito mais produtivo, uma vez que o ope-
rador pode atender até três vezes mais solicitações. 
Hoje, podemos dizer que o investimento já se pagou 
diante dos benefícios operacionais que as soluções 
Nuveto nos trouxeram”, explica Mello. 

Expansão da parceria
Durante o processo de implementação no Brasil, hou-
ve a necessidade de expandir a parceria com a Nu-
veto para atender as unidades SumUp do Chile e dos 
Estados Unidos. A solução em nuvem permitiu que a 
expansão fosse realizada de maneira simples, sem a 
necessidade de deslocamentos de equipe SumUp para 
provisionamento de softwares e hardwares. 

“Com nossa solução não houve a necessidade de 
deslocamentos. A contratação foi feita e a implemen-
tação foi guiada a partir do Brasil, com treinamentos 
feitos a distância”, afirma Palermo.

Além disso, ainda durante a fase de implementa-
ção, a SumUp adquiriu outra solução da Nuveto: a 
WhenDu. “Surgiu como uma necessidade para con  -
templar um dashboard com os dados das ligações que 
recebemos de maneira organizada, o que nos possibi-
lita tomar algumas decisões estratégicas para atender 
melhor nossos usuários”, finaliza Mello. Diante do su-
cesso obtido na parceria, as empresas estudam o me-
lhor momento para a aquisição de novas tecnologias.

 
Soluções adquiridas
- Five9 Cloud Contact Center
- WhenDu
- Serviços Profissionais Nuveto

 
Sobre a Nuveto
A Nuveto tem seu foco na entrega de soluções em nu-
vem para as áreas de atendimento ao cliente, ajudando 
as empresas a criar e executar estratégias sofisticadas 
de gestão da experiência do cliente por meio dos di-
ferentes canais de contato, oferecendo conveniência, 
rapidez, assertividade e objetividade nas interações. A 
empresa atua em diversos segmentos de mercado com 
soluções disruptivas no Brasil e América Latina, sendo a 
representante das empresas Five9 (Omnichannel Cloud 
Contact Center), CallMiner (Engagement Analytics) e 
WhenDu (Inteligência Operacional) no Brasil.
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“O percentual de problemas resolvidos automaticamente 
pela URA atualmente é de 15%, o que significa que estas 
ligações não chegam a “ocupar” um atendente, que pode 
resolver outra demanda.”
Matheus Mello, Senior Growth Analyst da SumUp


