
Testes e Monitoramento 
de Sistemas de URA

Grupo HDI é uma empresa global de TI que ajuda os clientes a reduzir o time-to-market e aumentar os lucros, 
através de conjunto de serviços de teste de software altamente automatizados que atendam às demandas de 
qualidade e eficiência em todas as fases do ciclo de vida do software, desde os requisitos, controle de qualidade 
e validação, à pós-produção com monitoramento da experiência do usuário.

As empresas que possuem sistemas de URA geralmente monitoram aspectos internos de seus ambientes, 
como a produtividade dos operadores, a taxa de utilização de links, o número de chamadas respondidas e 
quantidade de tickets abertos e fechados. Mas qual é a experiência percebida pelo usuário final, a pessoa que 
chama o call center? 
Não é raro ouvir histórias de pessoas que se queixam de um call center que não atende as chamadas ou as 
encerra antes de ter suas questões resolvidas 

Desafios do Mercado 

Desafios do Teste Manual 
• Atividade repetitiva sujeita a erros dos testadores.
• Nenhum resultado visual dos testes.
• Difícil de escalar.
• Difícil obtenção de evidências de teste. 
• Alta rotatividade de funcionários.

Outros fatores:
1. Confiabilidade. 
2. Rastreabilidade. 
3. Gestão. 
4. Apoio à decisão. 
5. Produtividade. 
6. Rentabilidade. 



Principais problemas que podem ser identificados:

Grupo HDI oferece um serviço gerenciado, onde os sistemas de URA do cliente são monitorados e/ou testados 
a partir da perspectiva do usuário final, realizando chamadas de teste que simulam usuários reais, com envio 
de comandos (áudio e teclado) e analisando as respostas do sistema. 
Nossa solução faz uso de robôs para simular o comportamento do usuário, envio de comandos ou de áudio, e 
monitorando o que o sistema de URA retorna como uma resposta. Esta resposta ou o estado da chamada 
determina se o sistema de URA está funcionando como esperado em casos como: 

O serviço do Grupo HDI pode incluir testes em aplicações Computer Telephony Integration (CTI) e aplicações 
de backend (por exemplo, CRM) para fornecer uma solução integrada. 
Nossas soluções de monitoramento de sistemas de URA apoiam qualquer empresa que possua central de 
atendimento, seja provedor de call center ou empresas de desenvolvimento de software e/ou hardware na 
garantia da conformidade com normas regulatórias e na satisfação do usuário. 

Linha ocupada ao 
discar para um 
número de call 

center.

• Operadoras que não atendem o Acordo de Nível de Serviço (SLA) para suas linhas 
telefônicas, resultando em linhas ocupadas.
• Chamadas descartadas antes de alcançar um operador devido a problemas de infraes-
trutura ou defeitos no sistema de URA.
• Longos tempos de espera.
• Mensagens incorretas apresentadas ao usuário final. 
• luxos incorretos. 

Linha muda quando, 
na verdade, uma 
resposta válida é 

esperada.

Quedas de chamada 
durante o teste.

Resposta do 
operador em fluxos 

que exigem um 
atendente humano.

Medidas para 
determinar se as 

mensagens  
respondem nos 

tempos corretos. 

Nossa Solução 

Solução Integrada 



Exemplo:

• Capaz de monitorar 24/7 sem interação humana. 
• Fácil de adicionar novos fluxos para testes / 
monitoramento. 
• Verificação exaustiva dos fluxos de chamada da 
URA. 
• Evidências documentadas com arquivos de áudio. 
• Monitoramento da disponibilidade das linhas. 
• Monitoramento dos tempos de resposta. 
• Painel online personalizável disponível 24/7. 
• Alertas em tempo real por E-mail / SMS em casos 
de detecção de falhas. 

• Monitora a disponibilidade das linhas.
• Mede o tempo de resposta.
• Detecta quedas de chamada.
• Detecta quando não há resposta.
• Valida a árvore de navegação do URA.
• Validação em tempo real contra os resultados 
esperados Testes integrados end-to-end além do 
sistema de URA.
• Detecta quando não há resposta do atendente ou 
da linha.

• Redução de custos através da eliminação das chamadas de teste manuais. 
• Maior cobertura de teste. Até 100% do fluxos. 
• Monitoramento ativo em tempo real. 
• Aumento da satisfação do usuário final. 

Nossos Diferenciais

Principais Características  Principais Diferenciais 

Principais 
benefícios: 



Um banco de grande porte enfrentava limitações em testar 
os fluxos de vários segmentos através do canal de atendi-
mento eletrônico, não podendo monitorar todas as opções 
do sistema de URA. 
Mesmo aumentando o número de ligações manuais, o 
banco poderia lidar com apenas cerca de 100 chamadas 
por dia. 
Com o serviço de monitoramento de sistemas de URA 
operado pelo Grupo HDI, o banco passou a monitorar 
múltiplos canais de atendimentos de vários segmentos 
bancários com cerca de 550 chamadas por dia. 
Em plena capacidade foram realizadas mais de 700 
chamadas por dia que validaram todos os fluxos de negó-
cio e forneceram informações on-line e 24/7. 

• Um dos maiores bancos do mundo.
• Cerca de 96 mil funcionários e operações em 20 países da América, Ásia e Europa.

• Mapeado todas as árvores de chamadas
• Resultados esperados estabelecidos
• Realizado acompanhamento e testes chama 24/7
• Notificações de e-mail / SMS criada em caso de erros

• 27% de redução de custos
• Capacidade de visualizar os resultados nos dashboards em tempo real
• Mais de 2.700 entradas da árvore automatizadas e validadas
• Capacidade de testar os caminhos na árvore de chamada de todas as unidades de 
negócios
• A cobertura do teste aumentou mais de 20 vezes
• Geração automática de relatórios através de painéis

• Não é capaz de testar árvores e chamados para todos os departamentos
• Necessidade de monitoramento 24/7
• Necessidade de monitorar mais de 1.000 entradas da árvore de chamadas
• Dificuldade em manter-se com a crescente demanda por testes
• Capacidade limitada para testar mudanças no sistema de contact center
• Anteriormente Manual: 16 pessoas 2 turnos, 1 fluxo URA (Itaú 30 horas) 297 nós

Para o Grupo HDI sua meta é um mundo onde testar seja rápido, preciso e fácil para que sua empresa 
entregue as melhores soluções, plataformas e experiências para seus usuários finais.

Estudo de Caso - Indústria Financeira  
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