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Introdução - Conceituando o NPS

O que é NPS?

NPS é a sigla para Net Promoter Score. 

O NPS é uma métrica utilizada para calcular a lealdade de clientes, indicando 

pontos de melhoria da experiência do cliente.

Apareceu em 2003, em um artigo escrito por Frederick F. 

Reichheld, na revista Harvard Business Review. As ideias 

contidas no artigo acabaram dando origem a dois livros: “A 

Pergunta Definitiva” (publicado em 2006) e “A pergunta 

definitiva 2.0” (publicado em 2011).

Como o nome do livro sugere, a base do NPS é uma única pergunta: 

Em uma escala de 0 a 10,  o quanto você recomendaria a minha 
empresa a um amigo ou familiar? 

Mas o que caracteriza um cliente promotor? E um cliente detrator? E um cliente 

neutro? E por que grandes empresas como a LEGO, Localiza e Microsoft 

adotaram a métrica? Vamos descobrir agora. Continue lendo.  

O NPS é calculado a partir da seguinte fórmula:

1

% de Clientes % de Clientes

- =
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Clientes detratores, neutros e promotores

Os clientes promotores são aqueles que selecionam 9 ou 10 

como resposta à pergunta. São clientes que tiveram uma boa 

experiência e se tornam leais à empresa. Também costumam 

interagir com a marca e recomendá-la para os conhecidos. Por 

isso o nome de promotores.

É muito comum as empresas acharem que os clientes 

recomendam sempre por livre e espontânea vontade. Mas, na 

maioria das vezes, os promotores devem ser estimulados. Veja, 

por exemplo a estratégia do Uber (ou Uber Eats) que oferece 

R$20,00 para quem recomendou a empresa para alguém e 

para quem a empresa foi recomendada.

Os clientes detratores são aqueles que selecionam de 0 a 6 

como resposta. São aqueles que tiveram experiências fracas 

e não tiveram suas expectativas atendidas. Dada a 

oportunidade, vão comentar com amigos e familiares sobre a 

experiência ruim, não recomendando a marca.

Os clientes neutros ou passivos são aqueles que selecionam 

de 7 ou 8 como resposta.  São aqueles que tiveram 

experiências parciais, no caso de uma recomendação eles o 

fariam com ressalvas. São grandes as chances de eles 

migrarem para a concorrência para experimentar os seus 

produtos e serviços.

https://satisfacaodeclientes.com/uber-e-reconhecida-por-seu-atendimento-ao-consumidor/
https://www.octadesk.com/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_term=ebook-nps-tracksales&utm_content=logo&utm_campaign=co-mkt
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Simplicidade de formulação: o NPS é uma métrica caracterizada pela 

simplicidade da formulação, afinal, demanda uma única pergunta. Além de 

facilitar a sua análise, também permite velocidade de implementação. 

Facilidade de resposta: o NPS deve ser pensado para ser o mais rápido e 

intuitivo possível para o cliente. O NPS tem um casamento ideal com canais 

de coleta digitais, facilitando ao máximo para o respondente. Pela rapidez da 

resposta, há mais chances de eles contribuírem com a pesquisa.

Números objetivos sobre a satisfação dos clientes: além de fácil medição, o 

NPS é uma métrica que oferece números objetivos sobre o que os clientes 

pensam e sentem em relação a sua marca. Você consegue ter uma visão geral 

da experiência de seus clientes. 

Identificação de causas-raiz: a análise do NPS ajuda a identificar as 

causas-raiz que determinam os resultados obtidos com a pesquisa. Para isso, 

é possível perguntar o motivo da nota, oferecendo um modelo de pergunta 

aberta para o cliente. Assim, o NPS permite que o cliente foque naquilo que 

foi mais relevante para sua experiência, sendo ela negativa ou positiva. 

Aumento das vendas: quando você obtém os resultados da pesquisa de NPS,  

é possível  estabelecer estratégias mais concretas para garantir a evolução 

da métrica, aumentando os promotores, e reduzindo os clientes neutros e 

detratores. No Livro “A Pergunta Definitiva 2.0”, o autor menciona que 

grande parte das empresas percebem suas vendas aumentarem, já que o 

boca-a-boca positivo aumenta e os clientes promotores costumam comprar 

mais vezes e produtos mais caros. 

Por que usar o NPS?

O NPS é uma métrica bastante democrática, já que pode ser utilizada por 

empresas de diferentes segmentos, tanto focadas em serviços como em 

produtos. Tanto empresas B2B, como B2C podem utilizar o NPS para medir a 

satisfação dos seus clientes, parceiros, fornecedores e até funcionários.

O NPS inovou, pois oferece:
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Quando medir o NPS?

O NPS deve ser aplicado nos pontos de dor do cliente e após a jornada 

completa. 

Apesar de ser uma métrica bastante usada durante o pós-venda, ela não se 

restringe a esse momento, podendo ser amplamente usada na pré-venda, como 

veremos no capítulo seguinte.

Como o foco é no cliente, medir o grau de satisfação que ele tem com a marca 

por meio do NPS pode ser de grande utilidade nesse processo. 

Além disso, tanto o pré como a pós-venda são essenciais para garantir a 

satisfação dos clientes e podem determinar se eles serão detratores, 

promotores ou neutros. Além disso, se você decide mudar suas estratégias de 

pré ou pós-venda e continua medindo o NPS, pode analisar, com base em uma 

análise comparativa dos resultados obtidos, se elas estão funcionando ou se é 

melhor partir para outra.

No próximo capítulo, falaremos um pouco mais sobre os melhores momentos 

para a aplicação do NPS, apresentando os conceitos de NPS transnacional e de 

relacionamento.  

É possível fazer uma pesquisa de satisfação logo na 

primeira visita do usuário ao seu site, ou após uma 

compra, seja na loja física ou online, ou integrá-la a 

uma estratégia maior de pós-venda, baseada nos 

princípios do Customer Success, uma abordagem que 

visa a colocar o cliente como centro da estratégia.

https://tracksale.co/
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Como medir o NPS? 

Para obter resultados 

relevantes, antes de 

liberar a pesquisa, você 

precisa responder a cinco 

perguntas fundamentais:

A seguir, buscamos respondê-las.

O ideal é que você tenha uma base de contatos dos seus clientes para 

poder enviar as pesquisas de satisfação, seja por:

Algumas plataformas de CRM também permitem automatizar a pesquisa de 

NPS quando um ticket é fechado. 

• Para quem perguntar?

• Por onde perguntar? 

• Quando perguntar?

• Qual a frequência da pesquisa?

• Como será o design da pesquisa?

?

e-mail SMS sites ou 
aplicações web 

aplicativos
mobile
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A Tracksale criou a ferramenta inteligente Widget Tracksale para sites, 

aplicativos, softwares e áreas logadas de clientes. Customizada especialmente 

para pesquisas de NPS, disponibiliza 4 principais formatos:

A Tracksale também disponibiliza uma calculadora, a NPS 

Machine, para o cliente simular o uso do NPS na pesquisa.

A pesquisa de NPS deve ser feita frequentemente, com clientes diferentes. 

Uma boa pesquisa é feita com todos os clientes, logo após uma determinada 

interação, ou, então, segmentando a base de clientes inativos. A frequência 

mínima recomendada é mensal, mas o ideal é realizar um disparo por dia. Agora, 

para um mesmo cliente, é recomendado manter um intervalo de 90 dias entre 

uma pesquisa e outra. 

No capítulo 2, mostraremos algumas possibilidades de aplicação do NPS. Não 

perca! Por fim, quando você for montar sua pesquisa de NPS, é importante ficar 

atento para o design, que deve ser atrativo e facilitar o entendimento do cliente 

sobre o que deve ser respondido e o que ele deve fazer para responder.

O blog Satisfação de Clientes fez um artigo só sobre 

modelos de pesquisa de satisfação, vale conferir
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De acordo com a                                        , empresa holandesa especialista em NPS:

O segredo para que você consiga realmente aproveitar o NPS está em 

estabelecer metas e monitorá-las de tempos em tempos para ver se estão 

sendo alcançadas. É importante que as metas sejam realistas, específicas e 

mensuráveis. 

As empresas que estabelecem objetivos 
para o NPS costumam crescer 2 vezes 
mais do que aquelas que não fazem isso. 2X

Falamos bastante sobre o que é o NPS. Agora é o momento de partir para a 

prática e te mostrar exemplos de aplicação dessa métrica ao longo da jornada 

do seu cliente, tornando a experiência dele mais completa e personalizada. 

Afinal, de nada adianta a teoria se não conseguimos usá-la no nosso dia-a-dia, 

não é mesmo?

Aplicamos o NPS em diferentes etapas da jornada do cliente para analisar se 

estamos provendo a experiência apropriada para que o consumidor consiga 

atingir os resultados desejados. 

É possível aplicar o indicador num sentido amplo, o chamado NPS de 

Relacionamento, no qual se considera o índice de recomendação da marca 

como um todo. Também é possível aplicar o indicador em algum ponto 

específico da jornada do cliente, ou seja, em uma transação particular realizada 

entre a empresa e o cliente durante algum ponto de contato da jornada dele. 

Esse é o caso do NPS Transacional.

Em quais etapas podemos aplicar o NPS?
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NPS e a jornada do cliente2
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Do ponto de vista da empresa, essa é a fase de 

aquisição de possíveis clientes. Liberando uma 

pesquisa de satisfação logo no início da jornada, 

você consegue descobrir oportunidades de 

aquisição de clientes, além de pontos fortes e 

fracos do seu site, app, blog, produtos ou serviços.

A pré-venda: etapas de 
conscientização e consideração

+

9

Simplificando a jornada do cliente, ela pode ser dividida, basicamente, em, pelo 

menos, cinco etapas: 

Embora o NPS seja uma métrica mais usada para reforçar as estratégias de 

pós-venda, ela também pode ser utilizada nas etapas de pré-venda. Vamos ver 

como.

Aqui, é possível utilizar o NPS, por exemplo, quando o cliente visita o website ou 

baixa o app da marca. Nessas situações, é possível disparar uma pesquisa que 

pergunte se ele indicaria a empresa com base em sua experiência com aquele 

ponto de contato específico.

conscientização consideração compra retenção  recomendação

https://tracksale.co/
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Além disso, caso você conte com uma cartela 

variada de produtos, uma pesquisa de NPS te 

ajuda a saber por quais produtos os clientes 

mais se interessam e por que se interessam 

por eles, de modo que as informações 

coletadas na pesquisa podem ser usadas para 

estratégias de marketing para e-commerce, 

como vitrine de produtos personalizados e 

sugestões de produtos.
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Pesquisas de NPS realizadas durante a pré-venda te ajudam a 

descobrir o que faz com que os visitantes do seu site não se 

tornem seus clientes. Assim, é possível descobrir quais 

elementos do seu site ou blog são mais atrativos aos usuários 

e quais são menos.

Aplicando o NPS na etapa de pré-venda, você acaba atingindo um público muito 

maior e conta com respostas mais variadas, o que pode oferecer insights 

interessantes a partir de pontos de vista muito diversos que seus visitantes têm.

Por fim, se, ao realizar a pesquisa, você pedir o e-mail e o nome do visitante, a sua 

base de leads pode aumentar consideravelmente. Pense que, se algum usuário 

faz uma sugestão e você tem o contato dele, fica mais fácil acessá-lo para mostrar 

que ele foi ouvido e que a sugestão que ele deu está sendo levada em conta. Isso 

faz com que ele se sinta importante, podendo se tornar um cliente. 

Um momento oportuno para realizar a pesquisa nessa fase inicial da jornada é 

após o cliente realizar uma avaliação gratuita, assim, eles podem oferecer 

sugestões relevantes para que você otimize seu produto ou serviço, tornando-os 

mais intuitivos e acessíveis.
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A venda: etapa de compra

No processo de compra, assim que ela é finalizada, é possível perguntar ao 

cliente se ele teve uma experiência fluida, transparente e sem nenhum 

problema, ou se enfrentou uma compra complicada, com problemas, 

necessitando recorrer ao suporte ou à equipe de atendimento.

Além disso, é possível perguntar o que motivou o cliente a tomar a decisão final 

de comprar com a sua empresa.  

O pós-venda: etapa de retenção

O processo de relacionamento envolve Customer Success e Customer Care e 

conta com pelo menos três processos nos quais é possível inserir a pesquisa de 

NPS:

onboarding: corresponde ao momento de introdução ao serviço/plataforma 

e suas respectivas funcionalidades. Após o processo de onboarding, é 

possível rodar uma pesquisa de NPS para avaliar a experiência do cliente 

nessa etapa. O Onboarding é a base para o relacionamento a longo prazo 

com o seu cliente.

implantação: corresponde ao momento de configuração, parametrização e 

customização do serviço/plataforma. Aqui, é possível perguntar se o cliente 

ficou satisfeito com o processo ou se tem alguma recomendação a fazer 

para melhorá-lo. 

11
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qualificação/treinamento: diz respeito à preparação da equipe de suporte e 

CS para receber e responder dúvidas dos clientes. Após um atendimento ou 

o fechamento de uma solicitação, é possível disparar uma pesquisa de 

satisfação para saber se o cliente sentiu-se bem atendido ou não e se suas 

questões foram respondidas como era esperado. 

O feedback dos seus clientes a respeito desses três 

processos pode ser muito útil para melhorá-los, fazendo 

com que outros clientes não sofram os mesmos problemas, 

aumentando a satisfação que eles têm em relação aos seus 

serviços e otimizando os resultados que eles recebem da 

sua empresa. Além de ter uma oportunidade de resolver 

possíveis dúvidas que ficaram pendentes.

Uma possibilidade também é mapear os clientes que navegam em seu site, mas 

não costumam comprar. Para eles, você pode enviar e-mails perguntando se 

tem algo que eles desejam e não conseguiram encontrar ou se eles estão 

enfrentando algum problema para finalizar a compra. 

Nas etapas de pós-venda, a aplicação do NPS pode servir, portanto, para 

identificar com quais clientes você deve investir em retenção e para traçar 

estratégias de Customer Success.  Um valor muito baixo de NPS na fase de 

fidelização é um sinal de alerta e indica um possível Churn de grande parte 

desses clientes.

 

Nessa fase, faz mais sentido liberar pesquisas de 

NPS para casos de assinaturas, já que trata-se de 

serviços recorrentes. Aqui, vale perguntar se o 

cliente tem sugestões a fazer sobre o atendimento 

que recebe, bem como sobre o serviço de que 

desfruta.  
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O pós-venda: etapa de recomendação

Como dissemos, a pergunta original que caracteriza o NPS é justamente 

voltada ao processo de recomendação.

 

Assim, o momento da pós-venda é o ideal para saber se o cliente recomendaria 

seus serviços, já que eles têm um conhecimento maior sobre o seu produto ou 

serviço, além de já ter passado por toda a jornada de compra.

Com o NPS, você também descobre quem são seus clientes 

detratores, podendo tomar medidas para torná-los 

promotores, como veremos mais adiante. 

Aqui, você descobre quem são seus clientes realmente 

promotores, ou seja, aqueles que falarão bem da sua empresa 

para os conhecidos.

Lembre-se de que marketing é uma área que costuma exigir custos altos dentro 

de uma empresa. Contar com o marketing de referência, feito de graça pelos 

seus clientes, é um privilégio e tanto, não desperdice!

Um cliente na fase de recomendação conta com 

mais informações e experiências para 

compartilhar com os outros.

https://www.octadesk.com/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_term=ebook-nps-tracksales&utm_content=logo&utm_campaign=co-mkt
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Convertendo clientes detratores em clientes promotores

Outra possibilidade de aplicação de NPS durante o processo de pós-venda é 

pedir para o seu cliente fazer uma análise comparativa entre os momentos de 

pré-venda e pós-venda. Assim, você consegue avaliar quais seus pontos fortes e 

fracos. Por exemplo, às vezes, o cliente se mostra muito satisfeito com o 

momento de pré-venda, mas não avalia tão bem o suporte que teve durante a 

pós-venda.

Como vimos, ao aplicar o NPS ao longo da jornada, você 

consegue ter uma noção maior sobre o seu consumidor, 

o que permite que você personalize serviços e produtos 

para ele. Isso é benéfico tanto para você, que tem mais 

controle sobre os gostos e expectativas dos seus 

consumidores, como para eles, que acabam tendo suas 

expectativas alcançadas e até superadas. 

No primeiro capítulo, dissemos que o NPS é medido a partir de uma divisão de 

clientes em três grupos: promotores, detratores e neutros. Essa divisão é 

vantajosa, porque permite traçar estratégias específicas voltadas para cada um 

desses grupos. 

No caso de clientes promotores, as estratégias estariam voltadas à fidelização. 

Já no caso dos clientes neutros, é preciso pensar em táticas que os 

transformem em promotores. Por fim, para clientes detratores, as estratégias 

devem ser voltadas à retenção e à resolução dos problemas dos clientes para 

torná-los promotores. A seguir, vamos ver quais ações podem ser 

desenvolvidas de acordo com a classificação gerada pelo NPS.

NPS e satisfação do cliente3
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Detratores

O primeiro passo para converter clientes 

detratores em promotores é...adivinhe? Evitar 

que você tenha detratores! No entanto, se esse 

tipo de cliente já é uma realidade para sua 

marca, não se desespere, ainda há saída. 

No processo de conversão de clientes detratores em promotores, a equipe de 

Customer Success é, portanto, de extrema importância. Primeiro, é preciso 

saber qual é a dor do seu cliente, o que o faz ser um detrator. A seguir, você 

precisa entender o que é sucesso para o seu cliente, mapeando quais os 

resultados que ele busca alcançar. Depois, com base nisso, você deve apoiá-lo 

durante toda a experiência que ele tem com a sua marca, se esforçando para 

garantir que a dor dele está sendo resolvida durante cada etapa da jornada.

De acordo com o texto, para satisfazer 

os clientes insatisfeitos, você precisa, 

justamente, descobrir, o que gerou essa 

insatisfação. Para isso, faça pesquisas 

que identifiquem as causas-raiz da 

reclamação do cliente. Assim, você 

estará mais apto a resolver os 

problemas que ele tem.

O site ConversionXL, especializado em growth hacking e 

digital analytics, fez um artigo explicando o que deve ser 

feito para transformar clientes detratores em promotores, 

trazendo dicas de figuras importantes do mercado, como 

Lincoln Murphy e Robert J. Moore. 

https://conversionxl.com/blog/turn-detractors-promoters/#emotional-arousal-and-nps
https://www.octadesk.com/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_term=ebook-nps-tracksales&utm_content=logo&utm_campaign=co-mkt
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Além disso, o artigo ressalta a importância de facilitar a vida do cliente que 

deseja fazer uma reclamação para a empresa, oferecendo lugares específicos e 

de rápido acesso para enviarem dúvidas e relatarem problemas.

Além disso, um fator importante nesse contexto é a transparência. Não é 

possível atender a todas as demandas dos clientes. Então, é recomendável ser 

sincero e dizer que existem limites, reforçando que a empresa estará sempre 

disposta a ajudar e mostrar que o cliente foi ouvido com cuidado.

Corrigir um problema que o cliente 

relata é fundamental, mas, no caso do 

Customer Success, o diferencial está em 

trazer a solução para o cliente antes 

mesmo de ele fazer contato.

É importante tratar individualmente de cada 

um dos clientes detratores, já que eles 

levantarão questões diferentes uns dos outros. 

Também é possível que alguns problemas sejam 

os mesmos. Não importa, é preciso resolvê-los. 

Se você resolve questões individuais, também 

previne que elas se repitam com outros 

clientes, evitando que novos clientes tornem-se 

detratores e estimulando a aquisição de 

clientes promotores.
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Promotores

O mesmo artigo do ConversionXL ainda aponta que, por mais necessário que 

seja tentar converter detratores em promotores, também vale a pena investir 

nos promotores. Para manter os promotores satisfeitos, invista em 

personalização de produtos e em conexões emocionais.

Recentemente, a Harvard Business Review publicou uma pesquisa sobre a nova 

ciência das emoções do cliente. De acordo com os pesquisadores:

Um cliente que está emocionalmente conectado à 
marca, ele tende a gastar duas vezes mais e valer 
52% mais do que um cliente apenas satisfeito. 

Investir em clientes promotores é um bom negócio, pois você pode vender mais 

sem gastar muito. Como? Por meio de up-selling e cross-selling. 

Clientes promotores são os principais responsáveis pelo boca-a-boca positivo 

da sua marca, então, não pense que o jogo está ganho, os abandonando no meio 

do caminho. 

       De acordo com a Revista EXAME, o boca-a-boca negativo 

produzido nas mídias sociais sobre uma determinada marca causa mais danos 

às empresas do que o Procon, por isso, você deve valorizar e retribuir a 

recomendação positiva que eles fazem de graça para você. 

up-selling: você pode oferecer produtos e serviços mais caros 

do que aqueles que ele normalmente consome, podendo cobrar 

mais caro por eles, em troca de uma qualidade superior.

cross-selling: você analisa quais os serviços e produtos usados 

pelos seus clientes e oferece produtos que completam a 

experiência dele com aquilo que ele já consome.

https://tracksale.co/
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Neutros

A ConversionXL afirma que transformar um cliente neutro em promotor pode 

ser um procedimento mais difícil e complicado do que converter um detrator 

em promotor. Isso aconteceria, pois, enquanto os promotores e detratores 

cultivam sentimentos fortes pela marca (bons ou ruins), os neutros 

estabeleceriam uma relação mais passiva com a empresa. Dessa forma, seria 

mais fácil trocar um sentimento forte negativo por um sentimento forte 

positivo do que criar um novo sentimento.  

Então...vale a pena usar o NPS?

Esperamos que, até aqui, a resposta para essa pergunta tenha ficado clara: sim, 

vale a pena você adotar o NPS como métrica de satisfação do seu cliente. Além 

das vantagens que já apresentamos (simplicidade de formulação, facilidade de 

resposta, números objetivos sobre a satisfação dos clientes, identificação de 

causas-raiz), ele pode transformar um boca-a-boca negativo em positivo, 

reduzir os custos que você tem com seus clientes e esclarecer quais os desejos 

e necessidades que eles têm.

A seguir, vamos ver, em mais detalhes, 

as vantagens que o NPS traz para o 

seu negócio.

A Octadesk produziu um artigo só sobre 

fidelização de clientes, vale a pena conferir.

Mesmo assim, vale a pena investir em programas para 

fidelizar esse tipo de cliente, já que eles somariam ao seu 

marketing de referência (ou recomendação), aumentando 

sua base de clientes existente.

Leia mais
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Vantagens de adotar o NPS

O NPS impacta diretamente na fidelização de clientes, já que oferece um 

conhecimento mais aprofundado sobre o seu consumidor. As pesquisas de NPS 

permitem um recolhimento de dados sobre os clientes que dá aos gestores um 

maior controle sobre o atendimento oferecido pela empresa, já que elas são um 

importante indicador da experiência que os consumidores estão tendo com a 

marca. 

4

Quando a retenção de clientes 
aumenta em apenas 5%, a receita 
tende a aumentar de 25 a 85%.

De acordo com a

Outra vantagem importante ligada ao NPS é o controle de Churn, nosso 

próximo tópico.

+ 5% + 25 a 85%

Vender para uma base de clientes existente é 10% 
mais barato do que vender para novos clientes.

Parece vantajoso, não? Além disso, segundo a mesma fonte:

https://tracksale.co/
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NPS e Churn Rate - qual a relação entre eles? 

O NPS é um poderoso indicador de crescimento e pode ajudar a aumentar a 

receita da sua empresa. Sabendo por que os clientes promotores recomendam 

sua marca e por que alguns clientes tornam-se detratores, é possível prever o 

comportamento dos clientes, sabendo se eles correm o risco de entrarem na 

conta do Churn da sua empresa.

Ao melhorar seu NPS, é muito provável que sua 

receita também aumente, já que clientes 

satisfeitos tendem a comprar mais da sua 

empresa e indicá-la para os conhecidos. 

Um NPS mais alto pode, também, indicar que menos clientes estão 

abandonando o seu negócio, já que ficam mais satisfeitos com o que você 

entrega; ou seja, adotar uma metodologia de NPS pode impactar, diretamente, 

na taxa de Churn do seu negócio. Vamos ver como.

Você já ouviu falar em Churn Rate? Ele é um importante indicador de 

performance que mede a taxa de saída de clientes do seu negócio. Quando um 

cliente cancela seu serviço ou para de comprar seus produtos, ele é considerado 

um Churn.

Breve introdução ao Churn Rate

https://tracksale.co/
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O Churn é calculado dividindo-se o número de clientes que saíram pelo 

número de clientes atuais. A porcentagem resultante da divisão é a taxa 

de Churn da sua empresa.

Perder consumidores também significa perder oportunidades de up e cross 

selling, que dependem da retenção de clientes, e perder em marketing de 

recomendação, que reduz os custos de aquisição.  

Se você quer saber mais sobre Churn Rate, acesse o artigo 

que o blog da Tracksale fez especialmente para você

Empresas B2B perdem 23% dos seus clientes, 
enquanto, no caso de empresas B2C, esse 
número chega a 32%. 

Estima-se que uma taxa de Churn mensal de 
até 2% é saudável para o seu negócio.

número de
clientes que saíram

número de
clientes atuais

Churn

$
$

Leia mais
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Como o NPS pode deter o Churn

Uma forma de combater o Churn é adotar o NPS.

As pesquisas realizadas para medir o NPS fazem com que a empresa acabe 

sabendo o que os clientes pensam dela, como é a experiência deles e o porquê 

de eles cancelarem um serviço ou pararem de comprar um produto. Ou seja, o 

NPS é capaz de entender os motivos que levam uma empresa a ter determinada 

taxa de Churn.  

Assim, uma vez que você descobriu quais são os 

clientes com maior chance de cancelar seu serviço, 

você pode implantar as melhores práticas relacionadas 

ao NPS.

Aqui, é importante deixar o canal de comunicação 

sempre aberto para que o cliente se expresse, já que as 

respostas mais esclarecedoras sempre vêm dele.

 

O NPS ajuda a empresa a dividir seus clientes em categorias, como 

detratores, neutros e promotores. Assim, é possível ter uma ideia sobre 

quais clientes têm maior probabilidade de comprar por up e cross-selling, 

momentos importantes do pós-venda que geram lucros a um baixo custo. 

Também é possível prever e quais clientes têm maior probabilidade de 

comporem o Churn (detratores).

https://www.octadesk.com/?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_term=ebook-nps-tracksales&utm_content=logo&utm_campaign=co-mkt
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Fóruns na internet, por exemplo, são uma opção, pois 

estimulam os clientes a darem uma opinião sobre a empresa, 

seus produtos e serviços.

Essa é uma forma eficiente de obter feedback tanto de detratores, como 

promotores, que estão engajados com a sua marca e acompanham o seu 

negócio. Ouvir a opinião dos clientes para saber o que melhorar é importante e 

faz com que eles se engajem ainda mais, porque sentem que a opinião deles é 

relevante para a sua empresa.

O NPS te oferece o mais importante para identificar as causas do CHURN: o 

feedback dos seus clientes. Sabendo quais são os motivos que eles têm para 

abandonar o seu negócio, você consegue consertar aquilo que os incomoda. 

Saiba mais sobre a relação entre Churn e NPS

perguntar para o cliente o que a empresa pode fazer para que ele permaneça 
e não vá para o concorrente

enviar pesquisas para acompanhar a experiência do cliente

perguntar para o cliente o que ele acha que a 
empresa deve melhorar

mandar e-mails para o cliente, informando o que 
está sendo feito pela empresa para adotar as 
sugestões que ele deu

Outras opções são: 

Leia mais
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Conclusão

Durante nosso e-book, te mostramos como o NPS é um indicador de 

desempenho essencial para medir a satisfação dos seus clientes e como ele 

pode ser aplicado em cada etapa da jornada do cliente.

Te ensinamos também como você pode medi-lo e quais são as melhores práticas 

para tornar clientes neutros e detratores em clientes promotores, que irão 

recomendar os seus produtos e serviços para conhecidos.

Por fim, vimos como, combinando o NPS com a análise do Churn, você estará 

mais próximo de saber por que seus clientes dão Churn e quando é mais 

provável que eles façam isso. 

Esperamos que você consiga implementar 

nossas dicas no dia-a-dia da sua empresa e 

alcançar a satisfação dos seus clientes. Para nós, 

é sempre um prazer te ajudar e contribuir para 

que você conheça um pouco mais sobre a 

experiência do seu consumidor. 

Até a próxima!

5
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O Octadesk é uma plataforma de 

atendimento e Help Desk que ajuda 

empresas a cuidarem do 

relacionamento com seus clientes de 

forma organizada e flexível, com foco na 

qualidade e agilidade do atendimento.
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 Qualquer um gosta de se sentir 

valorizado. Com os clientes, não é diferente. 

Eles querem sentir que são especiais e que 

têm importância para a empresa. Quem 

entende isso, sai na frente da concorrência. 

Um cliente que tem suas expectativas 

atendidas - e superadas - tende a voltar e a 

indicar a empresa para seus conhecidos. Por 

isso, o investimento na jornada do cliente é 

essencial, não só para atender as demandas 

dos consumidores, mas, também, para 

aumentar os lucros das empresas.

Rodrigo Ricco

CEO - Octadesk
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A Tracksale conta com uma 

equipe de especialistas que 

auxiliam as empresas a aplicar 

as melhores métricas e práticas 

para uma melhor gestão de 

experiência de seus clientes.

         Nosso objetivo é aprimorar a experiência de 

consumo no Brasil e América Latina oferecendo a 

melhor tecnologia e performance para que todas 

as empresas consigam aumentar a rentabilidade a 

partir da alta satisfação de seus clientes e, por fim, 

fazer com que o maior número deles se transforme 

em fãs das marcas.

Tomás Duarte 

CEO Tracksale
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