
NA ERA DO 
CONSUMIDOR 4.0

QUEM É A NOALVO

Eficiência no atendimento:  
qualidade no tratamento de 

demandas, redução de custos 
e encantamento do cliente

A NoAlvo é uma consultoria empresarial especia-
lizada. Reúne um grupo seleto de profissionais que, 
além de extremamente capacitados, têm toda a  
expertise no funcionamento dos principais sistemas 
e ferramentas de atendimento.

Nossos consultores conhecem a fundo o fun-
cionamento do Sindec, consumidor.gov, Sistema 
Único, Aplicativo, processos de conciliação via  
Cejsuc etc.... E por uma razão bem específica: fo-
ram nossos consultores que ajudaram a desenvol-
ver a maioria desses sistemas.

A NoAlvo sabe, mais que qualquer outra  
consultoria, mapear as demandas e retroalimentar os  
canais internos das empresas para evitar o  
transbordo e, principalmente alinhar esforço e  
resultado, identificar exatamente qual a expectati-
va/visão de cada órgão envolvido no atendimento de  
reclamações do consumidor.

www.noalvoempresarial.com.br
contato@noalvoempresarial.com.br

FOCO NO CLIENTE 

   QUALIDADE NA RESPOSTA 

      REDUÇÃO DE CUSTOS 

         FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE 

            VALORIZAÇÃO DA MARCA 

               TRATAMENTO DOS OFENSORES

NoAlvo

NoAlvo



MÚLTIPLOS CANAIS, 
MÚLTIPLOS PROBLEMAS?

NOALVO: 
PARA CADA EMPRESA, 

UMA SOLUÇÃO!

Com várias mudanças nas ferramentas de  
atendimento e múltiplos canais de diálogo com  

o consumidor 4.0, o momento requer mais  
atenção do mercado.

AS EMPRESAS LIDAM ATUALMENTE 
COM O SEGUINTE CENÁRIO:

Tratamento de reclamações em fase única, com a di-
minuição da oportunidade de conciliação entre a em-
presa e o consumidor (órgãos administrativos optando por 
diminuir fases administrativas da reclamação).

Consumidor com acesso total, acolhimento de quei-
xas por múltiplos canais (site, aplicativo, redes sociais, 
Consumidor.gov, ReclameAqui, Procon)

O uso do Whatsapp por serviços como o Reclame 
Aqui para registro de reclamações, com a possibilidade da 
ferramenta ser estendida ao Procon e outros canais.

A grande demanda represada já existente e a faci-
litação do acesso ao consumidor através da ampliação 
dos canais estão provocando um aumento exponencial de 
reclamações contra as empresas.

Mesmo ajustando processos internos, as empresas 
não terão como evitar o aumento de registros e a redução 
do cumprimento de metas! 

As relações entre empresas e consumidores, media-
das pelos órgãos fiscalizadores, caminham para o foco 
sancionatório. O atendimento do Procon em fase única 
diminui a possibilidade de composição entre as partes e 
todas as demandas não atendidas serão encaminhadas 
para a autuação, na tentativa de obrigar as empresas a 
atenderem as exigências na fase preliminar.

A maior exposição pública das empresas, com divul-
gação de todos os atos, inclusive com a criação de selos 
como o “Empresa Amiga do Consumidor”, com critérios 
de concessão não muito claros, ajudam a consolidar um 
aumento do volume de demandas, com consequências 
drásticas para a imagem das empresas.

Mais ainda, há um reflexo danoso imediato no aumen-
to dos custos com ações de ressarcimento, reparatórias 
e outras demandas judiciais.

Diante de um cenário complexo e multifacetado, a No-
Alvo aproveita a experiência adquirida de diversos pro-
fissionais para estruturar projetos individualizados com 
foco em ações preventivas, de forma a mitigar a evasão 
de recursos com a judicialização e operações ineficientes 
de atendimento ao consumidor. 

Nosso atendimento oferece os ajustes de percepção 
necessários às empresas para que possam efetivamente 
diminuir demandas em todas as plataformas de recla-
mação, além de reter os clientes em seus próprios canais 
e assim evitar ao máximo os trâmites judiciais e adminis-
trativos.

O processo envolve ajustar ações internas, desde a 
abordagem inicial com o consumidor, redes sociais, até 
as interações com o cliente no pós venda, e tudo o que 
é necessário para a concretização de um atendimento 
de qualidade e a fidelização dos consumidores, para 
transformá-los em divulgadores da marca.

O trabalho inclui todo o auxílio para evitar multas e 
elaborar defesas, visando sempre redução de custos 
para empresa.

Cada projeto é montado conforme a necessidade da 
empresa, com diagnóstico completo e mapeamento dos 
problemas verificados.

AMPLIAÇÃO DO ACESSO + 
DIMINUIÇÃO DA CONCILIAÇÃO 

= AUMENTO DA JUDICIALIZAÇÃO


