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PROGRAMA VOZ DO CLIENTE
Diagnóstico da Experiência do Cliente

PESQUISAS ESTRATÉGICAS

RETENÇÃO DE CLIENTES

MELHORIA CONTÍNUA

GANHOS ESTRATÉGICOS

#entenda.seu.cliente #engage.colaboradores



Você sabe qual é a experiência que sua empresa proporciona aos clientes?

Realizar um Diagnóstico da Percepção do Cliente é entender como o 
cliente enxerga sua empresa e se suas expectativas estão sendo 
atendidas. Mapear suas dores e satisfações, fornece insights para projetar 
melhoria de processos, incentivar a inovação, colaboração e oferecer 
retenção e blindagem da base de clientes.

O objetivo é entender como está a experiência do cliente durante as 
inteirações que ele possui com sua empresa (jornada) e procurar por 
barreiras e oportunidades de melhoria da experiência, através de ações 
internas e envolvimento das áreas, tornando a empresa mais ágil e 
competitiva em seu mercado.

O que é o Diagnóstico de Experiência do Cliente?

Como Fazemos Isso?

Criamos uma metodologia para que o programa seja adotado com naturalidade 
pelo seu time, transferindo conhecimento através de workshops e 

acompanhamentos.

CLIENTES
REVENDAS

COLABORADORES
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PLANOS 
DE AÇÃO

RESULTADOS 
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DESIGN THINKING
MAPEAR JORNADA
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Aplicamos a metodologia NPS (Net Promoter Score), que é o 
indicador global mais usado atualmente para medir a experiência e 
lealdade dos clientes.

Perguntamos ao cliente, numa escala de 0 a 10, o quanto ele 
indicaria “sua empresa” a um amigo ou colega. Com base nas 
respostas, temos um indicador de lealdade que vai do -100 ao 100 
e possibilita segmentar os clientes para estratégias diversas, além 
de fazer benchmarking de sua empresa com o mercado.

EXEMPLOS DE ENTREGÁVEIS/RELATÓRIOS E INDICADORES

O que é a Pesquisa NPS ou NET PROMOTER SCORE?

Quais Insights a Pesquisa irá Entregar?

SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES PELO NPS

% DETRATORES % NEUTROS % PROMOTORES

➢ Qual a porcentagem de clientes Detratores, Neutros ou Promotores? O que eles 
dizem? Quais são as maiores insatisfações ou elogios?

➢ Qual a percepção dos clientes sobre minha empresa vs concorrentes?

➢ Qual região de vendas apresenta a melhor ou pior pontuação/performance?  

➢ Qual família de produto ou serviço apresenta mais clientes detratores?

➢ Quais clientes lucrativos oferecem riscos por serem detratores? 

➢ Qual segmento de clientes minha empresa/equipe atende melhor ou pior?

➢ Quais clientes oferecem risco de rescisão de contrato? E porque?

➢ Clientes A são mais satisfeitos que B ou C? Quem são? O que dizem? Quem 
atende?

➢ Quais áreas demanda, oportunidades de melhorias internas?

➢ Para quais clientes conseguimos vender mais?

EXCELÊNCIA

QUALIDADE

APERFEIÇOAMENTO

CRÍTICA

ZONAS DE PERFORMANCE NPS



Saber agir pós pesquisa e ter estratégias de comunicação 
baseadas no perfil de cliente é a chave para a retenção, aumento 
de receitas e percepção de agilidade pelo mercado.

É um modelo de trabalho que se integra totalmente à políticas 
de qualidade já existentes e também para empresas que ainda 
não possuem uma metodologia.

Feedbacks geram Insights que geram Ações

Medir para Gerenciar 
Painéis de fácil visualização com um resumo de toda a pesquisa 
para facilitar a criação de planos de ações, definição de metas e 
acompanhamento dos indicadores.

Mapa de Prioridades  (Causas Raízes)

Pareto das Prioridades (Detratores e Neutros)

Painel Geral dos Indicadores

KPIs/INDICADORES ZONAS DE PERFORMANCE SCORE

LEALDADE DAS REVENDAS ZONA DE APERFEIÇOAMENTO 49

MÉDIA DA LEALDADE PERFIL MÉDIO BASE: NEUTRA 7,9

NPS – REVENDA SP ZONA DE EXCELÊNCIA 75

NPS – REVENDA RJ ZONA DE QUALIDADE 52

NPS – REPRESENTANTE RS ZONA CRÍTICA -15



Saber agir e ter estratégias de comunicação baseadas no 
perfil de cliente ou segmentação e ter os colaboradores 
centrados na resolução dos desafios dos clientes, é fator de 
sucesso e agilidade na estratégia da implantação de CX. 

Medir para Gerenciar! 
Colher resultados fará sentido se seguir essa premissa e 
estruturar indicadores baseados em feedback. Isso 
auxiliará sua empresa a acompanhar e criar ações para a 
melhora contínua da experiência do cliente.

Nossa proposta é estruturar um Time 
Multifuncional Centrado no Cliente

Geralmente,  como cada time 
resolvem os desafios de sua área? 

Separadamente, em silos 
isolados?

PAINEL PARA ACOMPANHAMENTO

PRINCIPAIS KPIs/INDICADORES ZONAS DE PERFORMANCE SCORE

NPS RELACIONAL - LEALDADE ZONA DE APERFEIÇOAMENTO 49

MÉDIA SCORE NPS RELACIONAL MÉDIA PERFIL DE CLIENTE: NEUTRO 7,98

NPS RELACIONAL - EQUIPE SUPORTE ZONA DE APERFEIÇOAMENTO 75

NPS RELACIONAL - EQUIPE PROJETOS ZONA DE APERFEIÇOAMENTO 52

NPS RELACIONAL – EQUIPE COMERCIAL ZONA DE APERFEIÇOAMENTO 23

TAXA DE RESPOSTA DA PESQUISA 545 RESPONDENTES 79%

Zonas NPS:

ExcelênciaQualidadeAperfeiçoamentoCritica

Perfil Cliente:

Detrator Neutro Promotor

75 à 10050 à 740 à 49-100 à -1
0-6 7-8 9-10

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL SCORE POR PRODUTO

Sprints (Agile), planos de ações, ferramentas que promovem inovação e scripts de 
comunicação segmentados, farão parte do dia-a-dia desse grupo, que conseguirá resolver os 

desafios da experiência do cliente de forma simples e diferenciada.

Feedbacks geram Insights que geram Ações
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Workshop de Cocriação da Jornada do Cliente

Como facilitadores, o time Confio levará o olhar empático para 
sua equipe, que enxergará a empresa através das lentes do 
cliente e mapeará dificuldades, pontos falhos ou oportunidades. 
Poderão refletir e projetar novas ações e experiências, que 
serão os diferenciais competitivos de sua organização, 
garantindo uma maior conexão com seus clientes e parceiros.

Imagens Ilustrativas do Workshop.

O que é Criado no Workshop?

Através de nossa abordagem colaborativa, será construído um alinhamento na 
empresa, tanto das equipes, quanto dos processos e sistemas, gerando 

engajamento para a entrega de uma experiência positiva ao cliente.

Imagem Ilustrativa e básico de um mapeamento da jornada do cliente para um segmento de negócio específico.

Porque Mapear a Jornada do Cliente?

➢ Aumentar as vendas, reduzir custos com processos

➢ Maior satisfação e engajamento dos colaboradores

➢ Entender melhor os clientes e suas dificuldades

➢ Identificar deficiências e oportunidades de negócios

➢ Entender de forma simples os problemas e como resolvê-los

➢ Enxergar a experiência de compra através dos olhos dos clientes

➢ Colaboração entre marketing, vendas e atendimento para criar ações estratégicas

ETAPAS DE INTEIRAÇÃO DO CLIENTE COM A EMPRESA



Quem somos?

• Administrador de Empresas graduado pela FIB Bauru e Pós-
Graduado em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação 
pela UNIBTA;

• Empreendedor a 14 anos em Negócios de Tecnologia da 
Informação e em Consultorias Voz do Cliente, com foco no 
aumento da Lealdade e Retenção da base de clientes;

• Certificado pela LiveWork Brasil em Design de Serviços (Melhoria 
na Experiência dos Clientes e na Qualidade dos Serviços);

• Certificado em Gestão Ágil pela Lean KANBAN University e
• Certificado GreenBelt 6Sigma para liderar projetos de Melhoria 

Contínua com foco em Serviços.
• Implementação Prática da LGPD/GDPR pela Privacy Academy;

Ricardo Oliveira

Thais Crepaldi

• Designer graduada pelo Instituto de Ensino Superior de Bauru; 
• MBA em Gestão Estratégica de Produção pela FAAG;
• Especializações complementares em Inovação, Design Thinking, 

Design de Serviços, Experiência do Cliente, Gestão de Pequenas 
e Médias Empresas, Finanças, Liderança, Design 
Comportamental, Moda e Sustentabilidade;

• Carreira com ênfase em Finanças e Design Estratégico;
• +20 anos de experiência corporativa nas áreas de Gestão 

Financeira, Administrativa e Processos Gerenciais;
• Facilitadora de oficinas de criatividade e inovação.

Clique aqui e conheça mais detalhes 
sobre o Projeto Voz do Cliente

Somos um time multifuncional e colaborativo, que juntou conhecimento de 
diversas áreas e aplica toda essa experiência nos projetos.
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https://www.confio.com.br/voz-do-cliente


Quais outros projetos implementamos?

Porque Somos Diferentes?

Em todos os projetos que executamos, aplicamos as lentes do Design Thinking 
para compreender e solucionar os problemas. Sempre colocamos o SER 

HUMANO no centro da estratégia das organizações, sendo ele: um CLIENTE, 
um COLABORADOR, um TITULAR DE DADOS ou um USUÁRIO DE SISTEMA.

Proporciona mais 
segurança e 

simplificação do 
negócio.

Insights e 
investigação das 

necessidades, 
percepções e 

desejos dos seres 
humanos.

Adequação organizacional com normas e 
regulamentos de proteção de dados e privacidade.

DIFERENCIAÇÃO

COMPLIANCE
LGPD

Inovação e agilidade através do 
poder transformador do design.

DESIGN THINKING
Facilitação

TECNOLOGIA
Segurança da Informação

VOZ DO CLIENTE
Pesquisa NPS
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Todos os direitos reservados @ 2022
Net Promoter, Net Promoter Score and NPS are registered trademarks of Fred Reichheld, Satmetrix Systems, Inc., and Bain & Company, Inc.

Conecte-se com a gente nas mídias sociais!

www.confio.com.br contato@confio.com.br

@confio

@confio

@confio

confio.com.br/blog-confio

Bauru-SP Campinas-SP Itajaí-SC 

https://www.instagram.com/confio.cde/
https://pt.linkedin.com/company/confiocx
https://twitter.com/ConfioCX
https://www.confio.com.br/blog-confio

