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Desde que criei a NeoAssist levanto a bandeira do
atendimento ao cliente. Em 2001, eu e o meu sócio
idealizamos como os serviços de atendimento deveriam
ser e como as empresas deveriam lidar com um serviço
que, ao passar dos anos, ganhou uma enorme relevância.

Para isso, procuramos a MindMiners para elaborar uma
pesquisa pioneira no país. O Benchmark sobre como as
empresas enxergam o atendimento ao cliente, sob o olhar
crítico e autêntico das lideranças que estão na linha de
frente das tratativas com os consumidores.

Assim como a NeoAssist, o setor evoluiu e hoje é muito
difícil encontrar operações de atendimento iguais as que
víamos há 17 anos atrás. Pelo menos era para ser.

Os dados obtidos são extremamente ricos e servem de
insumo tanto para mudanças, como para alertas. É
surpreendente ver como as empresas evoluíram e, ao
mesmo tempo, algumas ﬁcaram no passado.

A constante mudança de mentalidade do consumidor está
transformando o modo em que é percebida a experiência
do cliente e, consequentemente, as centrais de
atendimento.
A cada dia que passa é mais nítida a notoriedade que o
relacionamento com o cliente ganha e como as empresas
precisarão se esforçar para manter por perto os seus
consumidores. Após anos no mercado, sei que a lealdade do
consumidor não é mais baseada apenas nos produtos e
serviços que as empresas oferecem, pois, os produtos e
serviços são, cada vez mais, semelhantes. Por conta disso,
em um futuro breve, a experiência do cliente será o
principal campo competitivo dessas empresas.
Mas como as empresas estão lidando com essa mudança
de mindset do consumidor?

Você poderá ver como as empresas atuam em relação ao
atendimento ao cliente, o que elas fazem para atingir
bons níveis de satisfação, o que as levam à um bom
relacionamento com os consumidores e o impacto direto
nos negócios que tecnologia e processos podem ter,
especialmente na tão temida estrutura de custos.
Com a ajuda de diversos parceiros, pretendemos
instaurar a cultura do bom atendimento ao cliente em
muitas empresas.
Espero que seja rico para você. Boa leitura!
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amostra
da pesquisa

metodologia
Para entender a maneira como empresas estão
atuando nas suas áreas de atendimento e
relacionamento
com
clientes,
procuramos
entrevistar os próprios líderes dessas áreas (em
sua grande maioria) e proﬁssionais que dependem
delas ou trabalham operacionalmente em funções
como analista de relacionamento ou operador de
atendimento. Optamos por não entrevistar
executivos para trazer uma visão mais profunda
do que os atores diretos, que estão na linha de
frente com o cliente, interpretam do mercado. No
entanto, líderes entusiastas de outras áreas
também apareceram, como gerentes de marketing
ou operações.
Abaixo, uma amostra detalhada:

amostra
A pesquisa foi realizada com 245 proﬁssionais,
em sua maioria líderes ou atuantes nas áreas de
atendimento ao cliente, relacionamento com
clientes e experiência do cliente.
operador

consultor

gestor
analista

Como você classiﬁca seu cargo atualmente?
BASE: 240/ RESPOSTA ÚNICA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

A. Líder responsável direto pela área de atendimento ao
cliente/experiência do cliente/relacionamento com
clientes (61.1%)
B. Líder responsável por projetos que dependem da área de
atendimento ao cliente/experiência do
cliente/relacionamento com clientes (12.7%)
C. Analista responsável por projetos que envolvem
atendimento ao cliente (8.2%)
D. Analista/Operador de Atendimento (4.5%)
E. Outros Cargos (13.5%)
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amostra
Como é chamada a área responsável pelo
atendimento ao consumidor ﬁnal na sua empresa?

Qual o tamanho da sua operação de Atendimento?
BASE: 240/ RESPOSTA ÚNICA

BASE: 240/ RESPOSTA ÚNICA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

atendimento

relacionamento

customer
sucess
suporte
serviços

vendas

A. Atendimento ao Cliente (29.1%)
C. Experiência do Cliente (5.7%)
E. SAC (13.1%)

B. Relacionamento com Clientes (21.7%)

A. Até 1 atendente (14.8%)

D. Customer Experience (4.9%)

F. Call Center (3.3%)

C. De 6 a 10 atendentes (13.9%)

G. Contact Center (1.2%)

B. De 2 a 5 atendentes (40.2%)
D. De 11 a 50 atendentes (18.0%)

E. Mais de 50 atendentes (13.1%)

H. Outro (20.9%)
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a importância
do atendimento
ao cliente

a importância do
atendimento ao cliente
A maioria das empresas, 55%, acreditam que
o atendimento ao cliente está melhor do que
no ano passado. Aproximadamente 27%
acreditam que o atendimento ao cliente está
igual ao ano passado e apenas 4,5%
acreditam que o atendimento ao cliente está
pior que no ano passado. O otimismo sobre o
atendimento ao cliente é alto, porém a
gestão continua sendo falha e algumas das
observações são feitas a partir do feeling,
tendo em vista que a grande maioria das
empresas não fazem bom proveito de
pesquisas de satisfação (como veremos no
próximo capítulo).

Por outro lado, o atendimento ao cliente está
sendo olhado com outros olhos. 93,5% dos
entrevistados acreditam que o atendimento
ao cliente, hoje, é muito importante ou
importante para as empresas. Tendo apenas
3,7% das empresas dizendo que o atendimento
é pouco importante ou nada importante. O que
evidencia que o atendimento ao cliente possui
um caráter mais estratégico atualmente.
Mas ainda há muito o que melhorar. De acordo
com as empresas, o serviço de atendimento ao
cliente/experiência do cliente é principal
motivo pela rotação de clientes, com 23,7% das
respostas.
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a importância do
atendimento ao cliente
Algo alarmante é a utilização dos feedbacks,
a maioria dos entrevistados, 39,6%, alegaram
que usam com pouca frequência os
feedbacks dos clientes. Ou seja, a maioria
das melhorias feitas nas operações são
feitas sem embasamento nas observações
dos clientes.

Ao ﬁltrar apenas as empresas que
responderam que utilizam feedbacks com
muita frequência e com frequência, é
possível observar melhores resultados do
que da pesquisa em geral. 58,6% aﬁrmam que
os problemas diminuíram em relação ao ano
passado.

Ao ﬁltrar apenas as empresas que
responderam que utilizam feedbacks com
muita frequência e com frequência, é
possível observar melhores resultados do
que da pesquisa em geral. 58,6% aﬁrmam que
os problemas diminuíram em relação ao ano
passado.
11

resultados
Você acredita que seus clientes consideram
o atendimento da sua empresa:
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

Em uma escala de 1 a 5, sendo um nada importante e
5 muito importante, quão importante é a área de
atendimento ao cliente para a sua empresa?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

A. Pior que no ano passado (4.5%)

B. Igual ao ano passado (26.9%)

C. Melhor que no ano passado (55.1%)

D. Não sei dizer (13.5%)

A. 1 - Nada importante (0.8%)
C. 3 - Neutro (2.9%)

B. 2 - Pouco importante (2.9%)

D. 4 - Importante (24.1%)

E. 5 - Muito importante (69.4%)

resultados
Sua empresa utiliza os feedbacks do cliente
para criar melhorias?

Qual você considera o principal motivo
pelos quais seus clientes escolheriam a
concorrência ao invés da sua empresa?

BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

produto
qualidade

preço

atendimento

A. O serviço de atendimento ao cliente / experiência do cliente (23.7%)
B. Distribuição / Entrega (13.9%)
C. Pontos de Venda / Acesso (12.7%)
D. Marketing (20.8%)

E. Outros (29%)

A. Nunca (3.3%)

B. Com pouca frequência (39.6%)

C. Com frequência (34.3%)

D. Com muita frequência (22.9%)

satisfação
do cliente

satisfação do cliente
As empresas acreditam que atendentes bem
capacitados e qualiﬁcados é o aspecto mais
importante para a satisfação do cliente, com
28,2% das respostas, superando a velocidade
do atendimento ao cliente e o índice de
resolução no primeiro contato, que para os
clientes é o principal motivo para a
satisfação, como mostrei na pesquisa sobre
a Percepção do Atendimento ao Cliente no
Brasil.
O NPS continua sendo a metodologia mais
usada para descobrir a satisfação do cliente,
porém, o que é de se preocupar nesse quesito
é a quantidade de empresas que ainda não

utilizam
nenhuma
metodologia
para
mensurar a satisfação do cliente. Segundo os
dados, aproximadamente 48% das empresas
ainda não medem a satisfação.
O que se mostra contraditório é o fato das
empresas aﬁrmarem possuir índices de
satisfação altos, sem possuir metodologias
para descobrir a satisfação. A maioria dos
entrevistados, 36%, aﬁrmaram que a
satisfação do cliente está entre 71% a 90%.
Mas a conﬁabilidade é colocada em questão,
pois, ao ﬁltrar a parcela de empresas que não
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satisfação do cliente
24,1% das empresas dizem que estão com o
mesmo volume que o ano passado e 12,2%
das empresas aﬁrmam que os problemas
aumentaram em relação ao ano passado, o
que evidencia que ainda é possível melhorar
boa parte das atividades das operações.

possuem nenhuma metodologia de pesquisa
de satisfação, 26,5% aﬁrmam ter a satisfação
entre 71% a 90%.
Outro dado para se observar é a de que a
maioria das empresas, 41,6%, aﬁrmam que a
satisfação do cliente aumentou em relação
ao ano passado e apenas 8,2% relatam que o
índice de satisfação diminuiu.
Em relação aos problemas no atendimento
ao cliente, aproximadamente 48% das
empresas aﬁrmam que os problemas
diminuíram em relação ao ano passado.
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resultados
Qual aspecto do atendimento você considera mais
importante para a satisfação do cliente?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

A. Conhecer o histórico das conversas do cliente e não ter que pedir
para que ele repita informações ou história (11.8%)
B. Disponibilizar informações em canais de autoatendimento ou digitalmente
para que o cliente não precise entrar em contato por canais ativos (8.6%)
C. Atendentes bem capacitados e qualiﬁcados (30.5%)
D. Resolver o problema do cliente no primeiro contato,
não importa o que seja necessário (23.7%)
E. Resolver o problema do cliente rápido e sem ﬁlas (25.95%)

resultados
Você utiliza alguma metodologia de pesquisa
de satisfação de clientes?

Qual o índice de satisfação atual
na sua empresa?

BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

formulário

pesquisa
interna

atendimento

A. Não utilizo nenhuma metodologia (24.9%)
B. Não utilizo nenhuma metodologia, mas pretendo utilizar (22.9%)
C. Sim, utilizo NPS (25.7%)

D. Sim, utilizo CSAT (6.9%)

E. Sim, utilizo outro modelo de pesquisa de satisfação (19.6%)

A. Abaixo de 50% (5.7%)
B. De 50% a 70% (20%)
D. Acima de 90% (15.5%)

C. De 71% a 90% (35.9%)
D. Acima de 90% (15.5%)

resultados
Sobre os problemas no atendimento
relatados pelos seus clientes, você diria que:
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

Sobre o índice de satisfação dos
seus clientes, você diria que:
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

A. Diminuíram em relação ao ano passado (47.8%)

A. Diminuiu em relação ao ano passado (8.2%)

B. Estão no mesmo volume que o ano passado (24.1%)

B. Se manteve em relação ao ano passado (33.1%)

C. Aumentaram em relação ao ano passado (12.2%)
D. Não sei dizer (15.9%)

C. Aumentou em relação ao ano passado (41.6%)
D. Não sei dizer (17.1%)

Rodrigo Tavares

Head of Experience & Relationship

Precisamos
investir muito nas
pessoas... é
importante ter
gente capacitada,
qualiﬁcada e
engajada cuidando
dos clientes.

Satisfação do Cliente é imprescindível. Mais ainda,
medir a Satisfação dos Clientes é mandatório e ver
que quase metade (48%) não o fazem é preocupante.
Por outro lado, NPS ganhar força é uma ótima notícia
considerando que é uma métrica mais profunda por
avaliar Experiência e não Satisfação. Só recomenda
uma empresa o cliente encantado/engajado. Cliente
satisfeito nem sempre volta.
Uma contradição termos empresas reportando bons
índices de Satisfação em relação ao ano passado num
cenário em que a maioria não mede. Isso reforça o
desaﬁo no mercado de atendimento em buscar
metodologias quantitativas. Frequentemente,
empresas se baseiam em métodos qualitativos que
são valiosos, mas trazem percepções e não
indicadores robustos e acionáveis para a melhoria
contínua da empresa.
Por ﬁm, algo bem positivo: atendentes capacitados e
qualiﬁcados foi considerado o fator mais importante
para Satisfação. Excelente notícia! Precisamos
investir muito nas pessoas... é importante ter gente
capacitada, qualiﬁcada e engajada cuidando dos
clientes. Gente cuidando de gente! Relações
humanizadas com a tecnologia sendo um meio.

autoatendimento
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autoatendimento
Uma das maiores tendências dos últimos
anos no atendimento ao cliente, o
"autoatendimento", ainda vendo sendo
colocado em ação lentamente. Hoje, 52,7%
das
empresas
aﬁrmam
usar
o
autoatendimento em suas diversas formas,
porém, 47,3% das empresas ainda não usam.
O que vai contra o que os clientes querem,
tendo em vista que o autoatendimento é uma
das exigências do novo consumidor.
Para o autoatendimento, o FAQ é o canal
mais utilizado, com aproximadamente 59%

das respostas, seguido pelos Portais de
Autoatendimento Web, com 45,7% e pelo
Chatbot, com 36,4%. Isso indica que a
demanda por chatbot continua crescendo.
O autoatendimento, em 81,4% das empresas, é
usado como forma de resolver dúvidas
simples e questões informativas. Isso é o
reﬂexo da grande utilização de FAQs e Portais
de Autoatendimento. O grande número de
Solicitações, com 37,2%, e Transações, com
21,7%, pode ser impulsionado pela grande
atuação dos chatbots na centrais, que têm a
capacidade de cumprir demandas mais
complexas.
22

autoatendimento
Ao ﬁltrar apenas as empresas que oferecem
autoatendimento, podemos observar uma
utilização maior dos canais digitais do que
na amostra geral (como veremos no próximo
capítulo). Quando são ofertados canais de
autoatendimento, aproximadamente 56%
das interações começam por canais online.
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resultados
Sua empresa oferece canais de
autoatendimento?
(FAQs, chatbots, assistentes virtuais, etc)

Quais deles?

Quais tipos de atendimento os
canais automáticos realizam
na sua empresa?

BASE: 127/ RESPOSTA MÚLTIPLA
(RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

BASE: 127/ RESPOSTA MÚLTIPLA
(RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA
whatsapp
telefone

60

agendamento

orientados

consultas
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A. Sim (52,7%)

B. Não (47,3%)

A. FAQ (58.9%)
B. Portal de Autoatendimento Web (45.7%)
C. Autoatendimento Mobile (19.4%)
D. Chatbot (36.4%)

E. Outros (22.5%)

Informações (Dúvidas simples, etc) (81.4%)
B. Reclamações (38%)
C. Solicitações (códigos de rastreio, segunda via,
agendamentos, marcações, etc) (37.2%)
D. Transações (pagamentos, etc) (21.7%)
E. Outros (9.3%)

Rafael Godinho

Gerente de Experiência do Parceiro e do Cliente

Em um mundo mais
veloz, com dias
mais corridos, os
consumidores
querem dedicar
cada vez menos
tempo a solucionar
problemas.

Mais que uma tendência, o autoatendimento
é uma realidade e deve ser prioridade em
qualquer empresa. A facilidade durante a
jornada do cliente, principalmente com a
chegada dos millennials ao mercado
consumidor, já é em muitos casos, fator
decisivo na hora da compra.
Ao contrário da nossa geração, que aprendeu
a se conectar, as novas já nascem conectadas
e anseiam por soluções rápidas e práticas,
exatamente o oferecido pelo
autoatendimento.
Em um mundo mais veloz, com dias mais
corridos, os consumidores querem dedicar
cada vez menos tempo a solucionar
problemas, e cabe a nós proporcionarmos
isto a eles.

canais e
disponibilidade

canais e disponibilidade
O atendimento Online ultrapassou o
Telefônico como principal canal de início de
interações, tendo como seus principais
motores o Email, o WhatsApp e o Chat. Porém,
quanto à utilização, o Telefone ﬁca em
primeiro lugar, com 88,2% das respostas. O
que contradiz a vontade do consumidor,
tendo em vista que ele ainda precisa entrar
em contato por telefone, mesmo iniciando o
atendimento de forma online.
A supremacia do online acaba quando o
assunto é efetividade para resolução de
problemas. O Telefone aparece em primeiro
lugar, com 31,4% das respostas, bem distante
Presencial, segundo colocado com 16,7%. Isso
mostra que as empresas almejam o

atendimento online, já recebem uma grande
carga de atendimentos iniciados por esses
canais, mas ainda não conseguem ser efetivas
na hora de entregar as soluções e, pior ainda, os
canais digitais não passam a conﬁabilidade que
precisam passar, tendo em vista que o
consumidor prefere se locomover à usar um
canal digital.
Para a resolução de dúvidas simples, o Telefone
ainda continua sendo o canal mais utilizado,
seguido pelos canais de Autoatendimento e o
WhatsApp. Isso caracteriza o telefone como o
canal de atendimento mais utilizado, porém, em
funções
que
poderiam
ser
facilmente
substituídas por um canal automático e de
custos absurdamente menores.
27

resultados
Por qual canal geral, normalmente, seus clientes
iniciam as interações de atendimento?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

Quais dos canais abaixo você utiliza para atender
seus clientes? (Marque mais de uma opção, se necessário)
BASE: 241/ RESPOSTA MÚLTIPLA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

50

skype

redes sociais
messenger

facebook

40

30

20

10

A. Email (86.9%)

0

B. Chat (46.1%)

D. Telefone (88.2%)

A. Online (47.8%)

B. Ao Telefone (40.4%)

C. Pessoalmente (11.8%)

C. Canais de Autoatendimento (34.3%)

E. Aplicativos Mobile (13.5%)

G. Portais de Reclamação (27.8%)

H. WhatsApp (61.2%)
J. Outros (11%)

F. SMS (16.3%)
I. Presencial (47.3%)

resultados
Quais dos canais abaixo você acredita ser
o mais efetivo para resolver problemas?

Quais dos canais abaixo você acredita ser
o mais efetivo para esclarecer dúvidas e
fornecer informações?

BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

skype

A. Email (11.4%)

B. Chat (9.8%)

D. Telefone (31.4%)

C. Canais de Autoatendimento (7.3%)

E. Aplicativos Mobile (3.3%)

G. Portais de Reclamação (3.7%)
I. Presencial (16.7%)

skype

F. SMS (0%)

H. WhatsApp (15.1%)

J. Outros (1.2%)

A. Email (11.4%)

B. Chat (12.7%)

D. Telefone (25.3%)

C. Canais de Autoatendimento (19.6%)

E. Aplicativos Mobile (1.2%)

G. Portais de Reclamação (1.2%)
I. Presencial (10.2%)

F. SMS (0%)

H. WhatsApp (18%)

J. Outros (0.4%)

Marco Galan

Coordenador de Atendimento ao Cliente

O atendimento
por canais online
precisa dar um
retorno rápido e
eﬁciente, sem
deixar de lado a
empatia e as
características
mais humanas.

Por ser escalável, de baixo custo e de fácil
implantação, o atendimento por canais
online se tornou uma excelente solução para
as empresas, mas ainda precisa provar ao
cliente que é tão eﬁciente quanto o
atendimento por telefone ou presencial.
Para o cliente, muitas vezes, a segurança de
que o problema dele será resolvido acontece
apenas quando há interação direta com um
representante da empresa.
Por isso, para conseguir essa conﬁança, o
atendimento por canais online precisa dar
um retorno rápido e eﬁciente, sem deixar de
lado a empatia e as características mais
humanas.

gestão e
tecnologia

gestão e tecnologia
A maioria das empresas ainda fazem uma
gestão fragmentada das operações. Hoje, a
maioria das centrais se conﬁguram pela
estrutura de telefonia física e canais digitais
em ferramentas diferentes, com 35,5% das
respostas. Possuindo apenas 15,1% das
centrais de atendimento omnichannel e
uma fração ainda menor de centrais que
possuem integração com sistema internos,
apenas 7,3%. Isso implica na maioria das
questões citadas neste estudo, aﬁnal, sem
uma gestão uniﬁcada do atendimento, ﬁca
muito mais difícil se ter idéia de como o
atendimento ao cliente está.

Algo que chama atenção é a quantidade de
centrais que ainda só atendem por telefone,
17,6% das empresas continuam com centrais
obsoletas.
Outro
dado
alarmante
é
o
de
acompanhamento de KPIs, pois, 35,1% das
empresas
não
acompanham
seus
indicadores-chave.
A maioria das empresas, 38,6%, acompanham
os indicadores por fora das ferramentas que
utilizam para o atendimento ao cliente, o que
ocasiona em um trabalho extra e custos
maiores, tendo em vista que os relatórios são
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gestão e tecnologia
obtidos por planilhas, times dedicados ou
por ferramentas que são usadas de forma
não integrada.
Ao ﬁltrar as empresas que possuem KPIs
integrados aos canais e empresas que não
acompanham KPIs, se pode ver uma
diferença grande, como na percepção de que
o atendimento ao cliente está melhor que no
ano passado. Para as empresas que possuem
KPIs integrados, 72% alegam que o
atendimento está melhor, enquanto para
quem não acompanha é apenas para 42%.

Já ﬁltrando empresas que tem uma central de
atendimento omnichannel e empresas que
não são omnichannel, podemos observar
grandes diferenças, como na presença do
autoatendimento.
Para
empresas com
centrais de atendimento omnichannel, 89%
oferecem
canais
de
autoatendimento,
enquanto apenas 44,9% das empresas com
centrais de atendimento convencionais
oferecem canais de autoatendimento.
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resultados
Que tipo de tecnologia sua empresa utiliza para
disponibilizar canais de atendimento ao cliente?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA)

e-mail

sistema

whatsapp

não sei

plataforma web

A. Estrutura de telefonia física, somente (17.6%)
B. Estrutura de telefonia física e canais digitais em ferramentas diferentes (35.5%)
C. Estrutura de telefonia física e canais digitais integrados em uma ferramenta,
sem integração com outros sistemas da empresa (16.7%)
D. Telefonia na nuvem e canais digitais em ferramentas diferentes,
sem integração com outros sistemas da empresa (10.2%)
E. Telefonia na nuvem e canais digitais integrados em um único software,
sem integração com outros sistemas da empresa (7.8%)
F. Telefonia na nuvem e canais digitais integrados em um único software,
com integração com outros sistemas da empresa (7.3%)
G. Outro (4.9%)

resultados
Como você acompanha os KPIs e indicadores
da sua operação?
BASE: 241/ RESPOSTA ÚNICA

40
35
30
25
20
15

A. Tenho uma área de planejamento dedicada a planilhar todos os números da área (15.9%)

10

B. Utilizo uma ferramenta própria para a análise de dados sem
integração com os canais de atendimento (23.7%)

5
0

C. Utilizo uma ferramenta própria para a análise de dados, integrada
com os canais de atendimento (25.3%)
D. Não acompanho KPIs e indicadores de operação (35.1%)

Monise Tonoli

Customer Experience

Apenas com
informações
integradas é que se
começa a desenhar
uma fotograﬁa
completa de quem
é o seu cliente, suas
expectativas e
ansiedades.

Empresas que continuam olhando as
questões do seu cliente de forma isolada e o
ouvindo parcialmente em cada canal
encontram mais diﬁculdades para alcançar a
excelência da experiência, que é tratar o
cliente como um indivíduo único e completo.
Apenas com informações integradas e
acessíveis a cada membro da organização é
que se começa a desenhar uma fotograﬁa
completa de quem é o seu cliente, suas
expectativas e ansiedades.
Entendendo isso podemos priorizar as
soluções e endereçar melhorias a cada
departamento e, consequentemente, nossos
produtos e serviços.

A Social Miner é uma
plataforma de engajamento
que ajuda sites a aumentar
suas conversões através de
soluções centradas em
pessoas, usando dados para
entender a jornada de cada
usuário e entregar
mensagens autênticas e
personalizadas.

Empresa de tecnologia
especializada em pesquisa digital.
Com uma plataforma
automatizada, um time de
especialistas e um painel de
respondentes que já reúne mais
de 500 mil pessoas em todo o
Brasil (o MeSeems) estamos
transformando a maneira como
empresas fazem perguntas e
tomam decisões."

O Neoatlas é uma ferramenta
gratuita que vem para
democratizar a inteligência dos
dados para o e-commerce.
Com o Neotlas é possível
acompanhar as áreas de vendas,
logística, compras e CRM do seu
e-commerce, além de otimizar as
ações de marketing digital,
reduzindo custos operacionais,
identificando oportunidades e
muito mais.

Saiba mais!

Saiba mais!

Saiba mais!

Todo mundo tem um trauma relacionado a
um mau atendimento, certo?
A gente acorda todos os dias com o propósito
de mudar esse cenário no Brasil a partir de
tecnologia, serviço e conteúdo educativo. Por
isso, buscamos parceiros e clientes que
estejam dispostos a mudar essa realidade
junto com a gente.
Quer saber mais? Um papo de 15 minutos vai
ser suﬁciente para entender como podemos
te ajudar com seus desaﬁos para transformar
atendimento em relacionamento.
Vamos transformar!
Clique aqui e entre em contato para uma
consultoria sem custos.

Quero falar com um consultor!

