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Métricas de Call Center de Alto Nível
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Do Propósito à Execução

Propósito Estratégia Pessoas Processos Ferramentas



Propósito



Start With Why
Simon Sinek

I
Why

II
How

III
What

Nosso propósito é
melhorar a qualidade

de vida aliando
atendimento humanizado

e excelência técnica

Somos especializados
em determinadas

tecnologias e 
oferecemos um 

atendimento eficiente

O Círculo de Ouro

Fazemos
medicamentos
manipulados

Comunicação
eficiente



Estratégia



Estratégia do Oceano Azul
W. Chan Kim e Renée Mauborgne

Como Detectar e Explorar Novos Mercados, Livres de Concorrentes



Matriz de Avaliação de Valor

Baixo

Alto

Pagamento
na retirada

Aceita
cheque

Frete
grátis

Velocidade de
resposta no
orçamento

Extensão do
horário de

funcionamento

Recomendação
de produtos

Prescrição
farmacêutica

Conhecimento
do consumidorPreço

Lab. Buenos Ayres Pequenas farmáciasGrandes farmácias ou redes

Oceano Vermelho Oceano Azul



Q&A Estratégia

Como fazer o cliente perceber valor (e não apenas comparar preço)
quando o canal de atendimento é WhatsApp e E-mail?

Solicitação de orçamento recebido pelo WhatsApp é apenas
respondido pelo WhatsApp ou também liga-se para o cliente?



Pessoas



Extreme Ownership
Jocko Willink and Leif Babiu

Recrutamento

Contrate um líder que seja
humilde e corajoso, pois só
assim ele será capaz de
aprender, crescer e melhorar

Treinamento

Liberdade é igual a disciplina

Demissão

Seja justo com o time e
elimine os de baixa performance

Missão

Todos devem entender e acreditar 
na missão, a começar pelo líder

Comunicação

Comunique-se com
efetividade e incentive todos da 
organização a participar

Comando Descentralizado

Uma vez entendida a
missão e sabido os limites
de tomada de decisão, o time de 
campo deve ter liberdade para agir



Priorização e Execução

Quando se sentir sufocado
por diversos problemas,
respire, defina uma prioridade
e tome uma decisão

Simplifique

Simplifique o plano e
a mensagem para que 
colaboradores entendam e 
executem com acertividade

Liderança

O líder deve assumir 
responsabilidade total do 
resultado, esse comportamento 
será repetido pelos demais 
colaboradores

Trabalho em Equipe

Todos os elementos do time são 
críticos para o sucesso e devem se 

ajudar para atingir o objetivo

Liderança de Baixo para Cima

Colaboradores
que compartilham os
desafios e as mudanças
que ocorrem no dia-a-dia
trazem uma perspectiva valiosa
para a organização

Não há um time ruim,
apenas líderes ruins

Não é o
que você prega,
mas o que você tolera



Gestão de Pessoas

Recrutamento

Qual o perfil que buscamos?

Usar ou não uma agência?

Job Description Plano de Carreira e Job Rotation

Qual a importância?

Qual a relação com a avaliação
de desempenho?

Por quê ter um plano de carreira?

Como adequar o perfil à vaga?



Q&A Pessoas

O acompanhamento de vendas é diário?

Remuneração de equipe: metas individuais ou coletivas?

Campanhas de vendas no call center: como implantá-las?

Os vendedores do call center possuem autonomia para aplicar descontos?



Processos



Abordagem Sondagem Diferencial Adicional Conclusão

Metodologia ASDAC
(adaptado)

O vendedor se 
identificou no início 

do atendimento?

A abordagem do 
vendedor foi 
adequada?

O vendedor procurou 
saber quais as 

necessidades do 
cliente?

O vendedor
buscou saber mais 

sobre o cliente
antes de realizar

o contato?

O vendedor 
demonstrou conhecer 

os produtos e 
serviços oferecidos?

O vendedor citou 
alguns diferenciais da 
loja ou comunicou o 

propósito da 
empresa?

O vendedor ofereceu 
algum produto ou 
serviço adicional?

O vendedor 
comunicou das 
campanhas e 
promoções 
existentes?

O vendedor demonstrou 
vontade de satisfazer o 

cliente e concretizar
a venda?

Caso a venda
não tenha sido 

concluída, o vendedor 
solicitou os dados

do cliente para
contato futuro?



Criando Demanda

Receitas
recepcionadas

no mês

Pacientes de
uso contínuo

Atendimento
farmacêutico

Campanhas,
promoções
e amostras

Blog,
redes sociais
e anúncios



Estrutura Organizacional

Setorização

Colaboradores generalistas 
ou especialistas?

Escala de trabalho

Como adequar a equipe
ao ritmo de trabalho?

Quais as particularidades
de cada canal?

Canais de Comunicação



Crescimento de Vendas

Monitoria da Qualidade

Como identificar falhas no 
atendimento?

Como reverter orçamentos 
não aprovados?

Discador

O que é e
como usar?

Quais os desafios para 
implementar?

Como estruturar uma
campanha?

Como implementar uma 
bonificação que

dê resultado?

Bonificação



Q&A Processos

O mesmo operador orça, negocia e inclui o pedido?

Há um setor de impressão de pedidos?

Qual o fluxograma do setor?

O pós-venda é realizado pela equipe de call center?



Ferramentas



Tecnologias para
Viabilizar o Sucesso
do Negócio

Sistema de
gestão de
farmácia

Chat no
website

Sistema de
gestão de 

pedidos

Ferramentas
de blog e

e-mail

Website e
aplicativo

Sistema de
gestão de
telefonia



Sistema de Gestão
de Farmácia

Fórmula Certa por 
Fagron Technologies



Sistema de Gestão
de Pedidos

Omnichannel por 
Fagron Technologies



Ferramentas de
Blog e E-mail

À esquerda, ferramenta de gerenciamento
de blog WordPress e, acima, ferramenta de 
segmentação e disparo de e-mails RD Station



Sistema de Gestão
de Telefonia

Solução de call center 
da Novax Telecom



Solução de chat
no Website

Ferramenta Tawk.to 
para chat direto do site



Solução de vendas para o 
mercado magistral.

Saiba como a Buenos Ayres 
cresceu 30% o faturamento 
sem aumentar o número
de pedidos.



Interface do Cliente

Possibilite que seus 
clientes possam concluir
o pedido sem precisar de 
um atendente.



Interface do Atendente



Conheça seu Cliente

Quanto mais você conhecer seu cliente, maior será a 
efetividade das campanhas de marketing.



Prescrição Farmacêutica

Farmacêuticos estão aptos 
a prescrever centenas de 

formulações para diversas 
necessidades.



33
Portfólio de Prescrições

Aliamos conhecimento farmacêutico, design e tecnologia para criar um
portfólio repleto de produtos queridinhos dos consumidores.



Aumente seu Ticket Médio

Itens agregados no carrinho possuem margens 
saudáveis e diluem os custos fixos do atendimento.



Venda com Recorrência

Envie orçamentos de uso contínuo de 
forma automática por e-mail e SMS



Brindes e
Amostras

Brindes ajudam a seduzir o 
consumidor enquanto 

amostras são um pretexto 
para uma oferta futura.



Q&A Ferramentas

 Como aumentar o ticket médio nos 
atendimentos via WhatsApp e E-mail?

Como transformar o público das mídias sociais 
em clientes?

O aplicativo da farmácia é um diferencial nos dias de hoje, 
tendo em vista a popularidade do WhatsApp?



Agradecemos
a visita!

Luis H. Marques Zlochevsky
luis.marques@buenosayres.com.br

(11) 99390-3535

Gostaria de saber mais sobre a plataforma Pedido 
Pago e como ela pode contribuir para as vendas de 

sua farmácia? Envie um email para o Luis!


