
O que fazer 
com os feedbacks 

dos clientes?

O feedback dos clientes 
é o bem mais precioso 
que uma empresa 
pode ter

Em um mercado extre-
mamente competiti-
vo e constantemente 

impactado pelas mudanças 
do comportamento dos 
consumidores, são suas 
opiniões, anseios e desejos 
que devem moldar as estra-
tégias de potencialização 
do negócio. Ignorá-los seria 
o mesmo que decretar a  
falência da  sua companhia.

Não há prova mais clara 
dessa importância do que 
a pandemia, período que 
impulsionou drasticamente 
o comércio online e, a ne-
cessidade das empresas se 
adaptar e orientarem suas 
estratégias com foco no 
atendimento digital. Uma 
pesquisa feita pelo Institu-
to Locomotiva, inclusive, 
identificou uma mudança 
abrupta no comportamento 
dos consumidores no último 
ano.

Além das compras pela 
internet terem aumentado 
30% apenas no primeiro 
mês do isolamento social, 
a análise comparativa tam-
bém se tornou mais pre-
sente. Cerca de 98% dos 
entrevistados afirmaram 
que aumentaram suas com-
parações de preço, junto 
com 82% que começaram a 
experimentar novas marcas 
em busca de melhores ofer-
tas e qualidade.O mercado 
vem sofrendo inúmeras mu-
danças no comportamento 
dos consumidores e, a única 
forma de se adequar a esse 
novo cenário é ouvindo seus 
clientes. 

É através dos feedbacks 
que as empresas melhoram 
seus produtos e processos, 
percebendo o que estão 
acertando e o que ainda 
deve ser aperfeiçoado. 
Como consequência, podem 
revisar e melhorar a jornada 
de compra dos usuários, 
garantir um atendimento 
mais próximo com ofertas 
coerentes com o que bus-
cam, realizar upgrades em 
seus produtos, desenvolver 
novas features mais ali-
nhadas aos anseios de seu 
público-alvo e, o mais im-
portante, criar um modelo 
de negócio que faça com que 

sua empresa se destaque 
frente aos concorrentes. 

Nem todos os clientes 
dedicam seu tempo para 
relatar sua opinião ou sa-
tisfação à companhia sobre 
sua compra – o que faz com 
que o feedback se torne 
ainda mais precioso. Para 
aumentar essa frequência, 
é importante pedir e in-
centivar que seus clientes 
deem suas opiniões sobre 
seus serviços ou produtos, 
seja pelos canais online ou 
espaços físicos. 

Elabore um questioná-
rio para enviar para seus 
consumidores. Isso pode 
estimulá-los a falar mais 
sobre sua empresa. Ainda, 
há outras formas bem co-
nhecidas e simples de medir 
o nível de satisfação, como o 
Net Prometer Score (NPS), 
Customer Satisfaction Sco-
re (CSAT), Customer Effort 
Score (CES) ou o Customer 
Emotional. Agora, é preci-
so ter em mente que nem 
todos os feedbacks serão 
positivos. 

Toda empresa pode rece-
ber comentários negativos 
sobre a experiência dos 
clientes, seja por um mau 
atendimento, produto com 
má qualidade ou outros mo-
tivos. Uma mensagem ruim 
pode ser chocante, mas não 
deve ser vista como um em-
pecilho. Pelo contrário: todo 
feedback negativo possui 
efeitos positivos, desde que 
a empresa, de fato, tenha 
colocado o cliente no cen-
tro do seu negócio e esteja 
preparada para transformar 
críticas em oportunidades 
de melhoria.

O cliente é a razão de 
existir de uma empresa. 
Sem ele, nada acontece. 
Portanto, se o seu princi-
pal ativo está lhe falando 
que não está satisfeito 
com algum ponto do seu 
negócio, avalie a situação e 
lhe retorne. Mostre que se 
importa com sua opinião e, 
o que a empresa fará para 
solucionar e aperfeiçoar o 
necessário. 

Receba todos os feedba-
cks como um presente, 
pois é a partir deles que 
seu negócio irá alavancar 
no mercado.
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chatbots e RCS.
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Empresas que apostam na transformação digital já saíram na frente 
durante a pandemia, tendo maior rapidez na aderência ao modelo home 
office com suas estruturas em nuvem, mas uma pesquisa realizada pelo 
International Data Corporation, IDC, revela uma outra vantagem: os 
consumidores da América Latina estão dispostos a gastar 25% mais 
em empresas que ofertam multicanais de atendimento. 

O Omnichannel vem ganhando espaço no mercado e dados 
de pesquisa realizada pela All iN e Social Miner, em parceria 
com a Opinion Box revelam que 60% dos consumidores utilizam 
Whatsapp, Facebook, Instagram, ChatBot e outros canais digitais 
para fazer suas compras. 

Para Paulo Chabbouh, CEO da L5 Networks, empresa pioneira 
no desenvolvimento de soluções de comunicação em nuvem, o 
crescimento da utilização de canais Omnichannel pelas empresas, 
se dá pela possibilidade de fazer com que o consumidor não veja 
a diferença entre o mundo online e offline. 

A integração entre os meios digitais, relatórios e dashboards 
torna a comunicação com o cliente muito mais rápida, persona-
lizada e eficiente. “Ter uma ferramenta como o Omnichannel na 
empresa é desenvolver uma nova forma de contato com o cliente 
e facilitar seu modelo de compra, o que aumenta a chance de 
retorno desse consumidor”, destaca Chabbouh. 

Para os clientes que fizeram recompra, 65% indicam que foi 
devido a uma boa experiência com a empresa, principalmente no 
relacionamento, tendo como principal protagonista, o Whatsapp. 
Os consumidores hoje preferem canais de comunicação com os 
quais estão familiarizados e 53% dos usuários o usam para receber 
informações sobre sua compra.

“Ter um Whatsapp único e integrado na empresa é uma das trans-
formações digitais mais utilizadas para manter o cliente na empresa, 
principalmente com a ferramenta de histórico de conversas é possível 
conhecer melhor o consumidor e personalizar o seu atendimento, 
demonstrando o valor daquele contato para o consumidor”, finaliza 
Chabbouh. Fonte e mais informações: (www.l5.com.br).

Rogério Matofino (*)
 

Isso faz com que muitas 
empresas apostem em 
um processo de trans-

formação digital, façam 
investimentos pesados em 
comunicação e marketing 
e ainda apostem no atendi-
mento omnichannel. 

Hoje é o cliente quem de-
cide em qual canal ele quer 
ser atendido e a empresa 
precisa estar preparada para 
dar conta de toda essa com-
plexidade de ferramentas. 

Outro detalhe importante 
são as abordagens: você 
pode ter uma operação co-
mercial hunter e farmer no 
mesmo time, desde que o lí-
der consiga guiar o pessoal e 
todos respeitem o processo. 

A tecnologia pela tecno-
logia não faz milagre. No 
entanto, muitas vezes o que 
presenciamos é um discurso 
sem que os protagonistas 
deste processo – ou seja, os 
gestores e/ou decisores – 
acreditem realmente nesse 
caminho. Isso, infelizmente 
acaba por invalidar grande 
parte (ou todo) o esforço na 
aplicação de novas tecnolo-
gias e processos dentro da 
empresa. 

A necessidade de se trans-
formar para atender este 
novo consumidor parece ter 
sido assimilada pela imensa 
maioria do empresariado 
brasileiro. Entretanto, mui-

É o cliente quem decide em qual canal ele quer ser atendido e a 
empresa precisa estar preparada.
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Quando o ano de 2020 estava acabando, muitas pessoas 

carregavam consigo uma esperança genuína de que tudo 
seria diferente, quase que imediatamente após os fogos 
que anunciavam o novo ano estourarem. Para algumas 
pessoas, isso não aconteceu e, ao longo deste ano, as 
metas e os sonhos precisaram ser remanejados. Hoje, 
o cenário é um pouco mais promissor, principalmente 
pela vacinação que avança com mais rapidez. 

Estados já flexibilizaram praticamente todas as ativi-
dades, aulas presenciais estão se tornando obrigatórias 
em algumas regiões e até as fronteiras de diversos países 
foram abertas para brasileiros vacinados. São notícias 
que nos permitem ter doses homeopáticas de otimismo 
e, com isso, estabelecer novas metas para o novo ciclo. 
Inclusive, o “próximo ano”, que já pode ter início ainda 
hoje. Criar um planejamento consistente e começar agora 
mesmo é fundamental para quem deseja ter um ciclo de 
realizações, seja pessoal ou profissional. 

No entanto, é preciso tomar cuidado para não vis-
lumbrar realizações inalcançáveis, seja por limitações 
financeiras, emocionais e até físicas e, assim, evitar 
frustrações. 

Após um período conturbado por conta da pandemia e 
todos os reflexos negativos dela, é importante ser gentil 
consigo mesmo, colocar os pés no chão, mas, é claro, sem 
deixar de sonhar com dias melhores. Costumo adotar a 
“metodologia SMART” para auxiliar na organização das 
metas, que consiste em dividi-las nos seguintes módulos:  

S – Specific (específicas) 
M – Measurable (mensuráveis) 
A – Achievable (alcançáveis) 
R – Relevant (relevante) 
T – Time based (definir prazos) 

Anotar cada uma delas é essencial para que sejam 
definidas as estratégias que usaremos, mas também é 
importante se atentar para o que realmente depende 
de seu próprio esforço, frente ao que é influenciado por 
variáveis externas. Por exemplo: se você almeja uma 
promoção no emprego, ou um aumento, a sua ferramenta 
mais potente é se esforçar ao máximo. Mas, ainda assim, 
vai depender do orçamento de seus empregadores, além 
da concorrência do mercado de trabalho. 

No entanto, é possível criar submetas e prazos para 
cada uma delas. Caso seja necessário aprender outro 
idioma para receber a promoção, ou entrar em um curso 
de mestrado, por exemplo, recomendo que estabeleça 
um cronograma: em janeiro início das aulas, em março, 
alcançar nível intermediário, em junho, avançado e assim 
sucessivamente. Separar metas do âmbito profissional e 
pessoal são passos importantes para obter êxito, assim 

Criar um planejamento consistente e 
começar agora mesmo é fundamental para quem deseja ter um 

ciclo de realização profissional.

Mudança comportamental: 
o consumidor é digital, 
mas e o empresário?

É inegável que o comportamento do consumidor sofreu profundas mudanças nos últimos anos e deve 
seguir se transformando ainda mais nos próximos

nais (on/offline) de venda 
nas empresas enfrenta desa-
fios internos de implementa-
ção e a maioria deles passa 
pelo crivo de seus gestores. 
Um exemplo é a distribuição 
de recursos financeiros vs. 
resultados e expectativas 
destinadas para cada área. 
Aliás, por qual razão separar 
vendas e marketing se ambas 
áreas compõem o comercial 
da empresa? O fato é que 
essa forma de organização 
ignora o comportamento do 
consumidor. Mesmo quando 
compra na loja física, ele 
utiliza os canais online para 
pesquisa. 

Muitas vezes acontece o 
oposto. E possuir diversos 
canais não significa que a 
sua empresa é multicanal. 
Resumindo: a verdadeira in-
tegração só acontece quando 
a experiência de compra 
e todos os fatores que a 
influenciam são os mesmos 
em todos os canais. 

Embora pareça simples, 
isso significa remover uma 
série de barreiras internas 
que podem ser muito com-
plexas e demandar muito 
trabalho, mas que invaria-
velmente começam por uma 
mudança de mentalidade.

(*) - Arquiteto de negócios e 
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atua como professor universitário 
e palestrante nas áreas de Vendas, 

Comunicação, Marketing e 
Transformação Digital 
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tas empresas ainda esbarram 
em grandes obstáculos no 
momento implementar os 
projetos, principalmente, 
quando se trata de pesso-
as. O maior desafio está na 
resistência de muitos em-
presários ou executivos em 
fazer o que precisa ser feito 
(investimento, decisões, 
liderança) para realmente 
mudar a realidade de seus 
negócios. 

E quando falamos em in-
vestimentos não é somente 
o financeiro, que pode ser 
considerável, mas sobretudo 
o grande esforço e as dores 
que um processo de profun-
da quebra de paradigmas 
pode causar. Não é à toa que 
deste momento denso deve 
emergir uma nova cultura 
organizacional, capaz de 
levar a empresa adiante de 

forma sustentável e com 
capacidade de enfrentar 
qualquer mudança que o 
mercado exija dela no futuro.

Infelizmente, é muito 
comum observar empre-
sários fazerem altos inves-
timentos em estratégias 
de marketing, tecnologia 
e contratando pessoas em 
excesso para sustentar um 
discurso de transformação 
digital que muitas vezes é 
vazio. A imagem de que a 
empresa é “digital, 100% 
rastreável e trabalha com 
previsibilidade” muitas 
vezes esbarra em processos 
que são “atropelados” e tem 
como resultado profissio-
nais que não conseguem 
colocar em prática suas 
funções de maneira satis-
fatória.

A integração entre os ca-

Transformação digital impulsiona 
o faturamento da empresa

Como criar um planejamento eficiente 
para as metas do próximo ano?

como elaborar, mês a mês, um acompanhamento de perto 
do que foi conquistado, do que precisa ser ajustado e 
de como melhorar as ferramentas conforme as tarefas 
são executadas. 

Além disso, é fundamental buscar por propósitos que 
façam sentido para a dinâmica do seu dia a dia, suas 
características, preferências, condição financeira e estilo 
de vida. Para que tudo isso seja viável, sempre vale lem-
brar da importância de procurar por ajuda profissional. 
E nesse sentido, um coach poderá apoiá-lo na definição 
de suas metas, instigá-lo a levantar questões relevantes 
sobre si mesmo e serão as suas próprias respostas que 
lhe guiarão por um caminho de decisões assertivas e 
conscientes. 

É importante destacar que esse profissional precisa ser 
devidamente qualificado e comprometido com a ética. 
Ao buscar especialistas ou mesmo um coach, é válido 
reforçar a importância do profissional ser devidamente 
qualificado e comprometido com a verdade. O coach 
profissional, nesse caso, poderá instigá-lo a levantar 
questões relevantes sobre si mesmo e serão as suas 
próprias respostas que lhe guiarão por um caminho de 
decisões assertivas e conscientes. Caso as respostas 
para sua vida, profissional ou pessoal, sejam dadas pelo 
especialista, desconfie. 

Não esqueça também que, mesmo que as metas não 
tenham sido alcançadas, ou não da forma como se es-
perava, é sempre possível recomeçar, planejar novos 
objetivos e ir em busca do mesmo sucesso, só que de 
formas diferentes, com novas visões e expandindo as 
perspectivas. 

(*) - É presidente eleita da ICF Capítulo Brasil (2021-2022), da ICF São 
Paulo (2019 – 2020), diretora de desenvolvimento da ICF São Paulo (2018). 

Outras informações: (https://www.icfbrasil.org/). 
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