MAIS MARKETING
Uma empresa voltada para pesquisa de avaliação do atendimento e relacionamento com cliente.
Nossa ﬁlosoﬁa é oferecer ferramentas de gestão focadas na qualidade do atendimento, apresentando
às empresas as percepções de seus clientes.
Hoje em dia quando falamos em conquistar novos mercados e aumentar os atuais, ter
informações prévias e corretas em mãos é essencial. Trabalhar com foco no público certo e conhecer a
opinião dos clientes para evitar ações que apresentem resultados negativos.
Nosso objetivo principal é a percepção da melhoria do atendimento por parte do cliente ﬁnal,
pois, ele é a pessoa mais importante para a organização. É também nosso objetivo, que os resultados
obtidos se mantenham e melhorem a médio e longo prazo.

Visão
Ser percebida como empresa referência em ações de marketing de atendimento.

Missão
Desenvolver ações em marketing que propiciem ganhos a todos os envolvidos no processo,
gerando relacionamentos e aperfeiçoando as ferramentas para continuidade das ações, sempre
relacionadas a resultado.
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Soluções flexíveis para suas necessidades
CLIENTE AVALIADOR
A aplicação da investigação em forma de Cliente Avaliador (Cliente Fantasma ou Cliente Misterioso), tem
por objetivo a identiﬁcação ágil e precisa de oportunidades de melhoria aos processos de atendimento a
clientes, como: atendimento presencial, telemarketing, internet, etc. Processos estes que diferenciam seu
negócio dos concorrentes. Nesta avaliação são veriﬁcados todos os aspectos relevantes ao serviço prestado,
como: procedimentos operacionais, atitudes e comportamentos de atendentes, infra-estrutura de apoio, bens
facilitadores ao atendimento, benefícios intangíveis oferecidos aos clientes, etc.

Itens Avaliados

Passos da Avaliação

Entrada da Loja
Pagamento no Caixa ou Crediário
Iluminação e Som
Fechamento Experimental
Abertura da Venda
Conﬁrmações e Convites
Visualização da loja
Fechamento da Venda
Demonstração
Postura dos Funcionários
Limpeza e Organização da Loja
Sondagem
Apresentação Visual do Atendente
Objeções
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Soluções flexíveis para suas necessidades
AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO
A ferramenta de cliente avaliador ao mesmo tempo em que parece simples, é muito eﬁcaz. Depois
de criar um padrão de atendimento junto à empresa, é deﬁnida uma frequência de visitas mensais e
clientes avaliadores são enviados à empresa dentro do perﬁl, para avaliar a qualidade do atendimento.

CLIENTE VIRTUAL
A ferramenta de cliente virtual funciona como um cliente avaliador que pode analisar o
atendimento/proposta via telefone, podendo também avaliar o atendimento de chat-center, call-center,
site da empresa e forma de resposta de e-mail.

MONITORAMENTO DA CONCORRÊNCIA
Considerando a importância de se conhecer o mercado, seus concorrentes e seus resultados, foi criado o
"Monitoramento da Concorrência", um programa que busca avaliar e identiﬁcar o padrão de qualidade dos
concorrentes.
Após visita ao concorrente são preenchidos relatórios, gerando informações sobre ações realizadas no mercado.
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CLIENTES QUE UTILIZAM NOSSAS SOLUÇÕES
Concessionárias e Montadoras
Shopping Center
Rede de Postos Combustível
Hotéis
Restaurantes
Associações de Classe
Operadora de Saúde, Telefonia
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AS EMPRESAS UTILIZAM ESSA FERRAMENTA PARA:
Premiar bons proﬁssionais;
Avaliar a necessidade de treinamento de equipes de atendimento;
Tornar os estabelecimentos mais seguros e mais agradáveis ao consumo;
Avaliar os níveis de atendimento;
Avaliar o grau de conhecimento do atendente em relação aos padrões;
Suporte a campanhas de incentivo;
“Efeito Sentinela” – a equipe saberá que a avaliação será feita, mas não sabe a data, hora ou por
quem é feita.
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COMO SÃO APRESENTADOS OS RESULTADOS?
Os dados são apresentados na forma de relatórios e planilhas de dados comparativas que, dentro
dos itens analisados, mostrarão a evolução do atendimento nos estabelecimentos.
Mantendo o programa de maneira contínua, os resultados aparecem e melhoram gradativamente.
Resultados de longo prazo
Melhorar a gestão do atendimento através da avaliação dos resultados
Gerar comprometimento dos proﬁssionais através do “Efeito Sentinela” gerado pela visitas
Melhorar o layout do estabelecimento
Clientes satisfeitos não falam mal da empresa
Gerar ﬁdelização dos clientes
Clientes satisfeitos voltam e recomendam a empresa
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