
Como o sucesso do cliente será 
importante para a
sobrevivência das empresas?

Pós-venda



Atendimento e CS



Por que as empresas perdem clientes?

Fonte: Pepper & Rogers Group



Sucesso do Cliente

Expectativa x Entrega 

Fiel x Lealdade 

Qualidade x Percepção de Valor 



Sucesso do Cliente

“Sucesso do cliente é quando seus clientes 
alcançam os resultados desejados através dos 
pontos de interação com a sua empresa.”

Lincoln Murphy



Sucesso do Cliente 



O que fazer?



Achate a curva da perda

Nesse momento e provavelmente por mais algum tempo… As pessoas ganharam “passe livre” para 
dever ou para romper acordos e contratos sem o pagamento da multa ou coisa do tipo. Se a maioria dos 
seus clientes ativos agir desta forma num espaço curto de tempo. A sua empresa entrará em colapso, 
então para achatar este pico: reduza a sua margem de lucro, se adiante e chame para conversar, ofereça 
mais por menos. E foco nas empresas que “seguram” o seu financeiro. De acordo com a Regra 80/20, 
80% do seu faturamento vem de 20% dos seus contratos! Se esta regra não se aplica no seu negócio , 
foco nos contratos grandes (R$) ou na massa fiel! Importante aqui é não deixar ir embora! Um bom 
argumento é “Não corte o queijo da fábrica de Pão de Queijo”, traduzindo ele não pode te cortar, pois 
você é essencial para ele.  



Aumente o contato 

Quanto mais contato, menos evasão! Isso é fato… O grande problema muitas das vezes e que fechamos 
o contrato e voltamos a falar com o cliente somente na  renovação. 

Nesse momento se fingir de morto não vai resolver, ou enviar os boletos rezando que uma parte pague 
também não! 

Alguns líderes (não poucos)  que evitam o contato, alegam que fazendo isso aumentam as chances de 
reclamações e pedidos de desconto e saída. Se este for o caso, sugiro urgentemente que revisite o seu 
produto ou serviço. 

Sonho com o dia em  que o cliente estará “preso” junto ao negócio pela qualidade oferecida e não por 
regras contratuais.  



Um olho no peixe (evasão) e outro no gato 
(venda)

Em situações normais é uma obrigação repor o que se perdeu! No atual momento isso será 
impossível… Mas, não quer dizer que a venda pode parar,  muito pelo contrário! Venda o que for 
possível e tire algumas ideias que estavam na gaveta, de repente pode ser uma faturamento extra que 
pode salvar o período.

E cuidado! O desespero por vezes cega… Vender para não receber, se reinventar em “terrenos 
desconhecidos”, entregar muito mais do que o cliente comprou, etc… Podem ser atitudes que passam a 
impressão de movimento positivo, mas que só geram mais prejuízo.   



Dicas 

1. Venda certo
2. Não se afaste
3. Supere e continue superando as expectativas
4. Tão importante que vender é não perder
5. Tenha contato sempre e priorize os clientes chaves
6. Inove/melhore sempre o produto, processos e pessoas
7. O cliente não entrou de graça! Então cuide para que ele se pague…
8. Toda empresa deve ter o compromisso e participar ativamente 





www.dominstituto.com.br 

Fontes:Customer Success: como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a 
receita é garantir o sucesso dos clientes por Dan Steinman, Lincoln Murphy, e outros.
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