
AS 5 RAZÕES PELAS QUAIS OS
CLIENTES NÃO VOLTAM

Um relatório da Accenture apontou que, no Brasil, 80% 
dos consumidores estão reduzindo a sua fidelidade às 
marcas, o que causa um impacto muito negativo nas 
vendas e no financeiro das organizações.

Explicamos para você algumas das razões pelas quais os 
consumidores optam por não fazer uma nova compra ou 
renovar contratos com as empresas. Veja a seguir!

DESPREPARO 
DA EQUIPE 
PARA VENDAS
Nada pior do que chegar em um 

estabelecimento e não conseguir solucionar 

nenhuma das suas dúvidas com os vendedores, 

que têm pouco conhecimento sobre os 

produtos e serviços oferecidos.

PROBLEMAS NO 
ATENDIMENTO
Outra situação grave é não ser bem tratado 

durante o atendimento. Falta de cordialidade, 

respeito e cuidado com os clientes não 

costuma ser tolerado.

PREÇOS FORA 
DO MERCADO
A sua empresa realmente pratica preços que 

condizem com a qualidade do produto e 

serviço prestado? É preciso ver o que os seus 

concorrentes estão fazendo para oferecer o 

melhor custo-benefício para os consumidores.

POUCO 
CUIDADO COM O 
PÓS-VENDA
O seu relacionamento com o cliente não deve 

terminar quando ele sai da sua loja: é preciso 

ouvir o feedback sobre o que achou do 

produto ou serviço, além de mantê-lo 

atualizado sobre as novidades da sua empresa.

FALTA DE 
EXPERIÊNCIAS 
QUE ENCANTAM
Segundo pesquisa da PwC, os clientes brasileiros 

estão cada vez mais interessados em viver 

experiências tecnológicas nas lojas. Um 

atendimento com baixa qualidade e que não 

proporcione nada de novo para as pessoas acaba 

não atraindo, nem retendo os clientes.

O consultor de marketing Philip Kotler já alerta há algum tempo: 

“conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes mais 
do que manter os já existentes”. 

Por isso, não deixe que seus consumidores esqueçam a sua marca por nenhuma 
das razões que mostramos neste infográfico!

Reduza riscos, custos e otimize 
oportunidades aumentando a eficiência 
operacional da sua empresa.

FALE COM A GENTE

https://www.totvs.com/contato/

