
Com tecnologia e um atendimento ao cliente mais 
fluido e pessoal você pode  aumentar as vendas

 e impulsionar o crescimento da sua empresa.

O custo de um serviço ruim será a imagem da sua empresa comprometida com a 

ação dos detratores e a perda de oportunidades de negócio.

Atendimento ao cliente e o impacto em novas vendas

VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR QUE TODA INTERAÇÃO PODE SE 

TORNAR UM RELACIONAMENTO DURADOURO?

E para isso, a atenção ao cliente deve ser um 
pilar para seu negócio.

Não é possível manter um vínculo emocional com seus 
clientes sem prestar atenção a quais emoções a interação 

com a sua marca provoca.

Atenção dada ao cliente?

De centro de custo a centro de oportunidades

Atenção de maneira eficiente

CONHECIMENTO 

DE MERCADO E DO 

CLIENTE

RAPPORT E A 

CRIAÇÃO DE 

UMA LIGAÇÃO

DE EMPATIA

HISTÓRICO DE 

RELACIONAMENTO

DISPONIBILIDADE 

FULL TIME

AUTOMAÇÃO DA 

COMUNICAÇÃO

COMO MELHORAR A

MAIS ATENÇÃO, MAIS VENDAS:

SOLUÇÕES QUE AJUDAM A CONSTRUIR A

Exact Spotter

Cada palavra dita, escrita ou enviada por seu lead em interações 

com a sua marca guarda um pouco daquilo que ele deseja. 

Para garantir a eficiência de processos que promovam o bom 
relacionamento e atendimento ao cliente, estas cinco estratégias 
precisam estar presentes em etapas de pré e de pós-vendas:

Ao dedicar mais tempo buscando estratégias que façam o cliente 
se sentir especial, a sua empresa vende mais. Então é preciso 
mudar o mindset do atendimento ao cliente, centrado somente 
no produto, para o sucesso do consumidor. 

Para todas as áreas de contato com o cliente a tecnologia 

é a melhor resposta na busca por produtividade.

O  Exact Spotter ,  da Exact Sales, 

é capaz de gerenciar o lead  e o 

prepara para a conclusão da venda. 

Marketing:

 

Vendas:

 

Sucesso do Cliente:

Processos claros para descobrir onde se gasta mais tempo 
ao buscar a conversão do lead em oportunidade.

A produtividade do time de Vendas depende do quão 
eficiente foram as etapas anteriores. Quanto mais alinhadas 
às expectativas, mais rápido o resultado vem.

O Customer Success se tornará o responsável por manter o 

alinhamento das expectativas e resultados. A produtividade 
aqui está em sempre antecipar a necessidade do cliente.

Pré-vendas:

Pós-vendas e Onboarding: 

O importante, aqui, é discernir os leads com interesse 
de compra daqueles com probabilidade de compra.

É importante manter o cliente sempre bem orientado quanto ao 

uso da solução ou das etapas de fornecimento do serviço.

ASSIM, TODAS AS ÁREAS DE CONTATO COM O CLIENTE DEIXAM DE SER CENTROS DE CUSTO 

PARA SE TRANSFORMAREM EM CENTROS DE OPORTUNIDADE:

VOCÊ ENCONTRA UM CANAL CERTO PARA CADA TAREFA OU DEMANDA DE INTERAÇÃO:

Como a plataforma Zendesk é omnichannel, 

Pesquisa de mercado 
em tempo real

Redução de custos 
desnecessários

Redução de tempo 
de negociação

Aumento de eficiência 
de vendas

Aumento de 
faturamento

Problemas delicados 
são resolvidos em 

ligações gerenciadas 
pelo Talk

Com o Support , você 
controla todos dados 

de atendimento em um 
só lugar.

As respostas mais 
simples podem ser 

oferecidas em tempo 
real com o Chat  

Para o autoatendimento, 
a Zendesk oferece o 

Guide

O poder da comunicação

Todo contato importa! 

www.zendesk.com.br  l www.exactsales.com.br

https://www.zendesk.com.br/guide
https://www.zendesk.com.br/talk/
https://www.zendesk.com.br/chat/
https://www.zendesk.com.br/support/
https://www.exactsales.com.br/solucao
https://recursos.zendesk.com.br/blog/a-evolu%C3%A7%C3%A3o-das-inova%C3%A7%C3%B5es-para-a-experi%C3%AAncia-do-cliente

