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Controle da Qualidade do 
Cadastro do Atendimento 

Introdução 

 Esta nota técnica tem como objetivo demonstrar como analisar periodicamente a 

qualidade de preenchimento dos cadastros pelos vendedores e consultores técnicos e realizar 

ações de melhoria contínua. 

 

Exemplo prático 

 Para o CRM ter um resultado positivo é fundamental que os cadastros sejam 

preenchimentos corretamente e de forma fidedigna. Mas na prática esse preenchimento nem 

sempre ocorre pelos usuários envolvidos. 

 Observe na tela abaixo os campos destacados: 

Tel Res  Tel Com  Tel Cel – dados de telefones inexistentes 

Descrição – importante descrever detalhes do veiculo que está sendo negociado (modelo, 

valor, forma de pagamento).   

Percepção – preencher com informações que percebeu do prospect, ou seja, se ele voltará à 

concessionária, se visitará outra loja, o motivo pelo qual o prospect não comprou o veículo ou 

o que poderia ser oferecido para fechar o negócio. 
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Figura 1 

 

Problema 

Como acompanhar e obrigar um preenchimento correto por parte dos usuários? 

 

Solução 

1 – Todos os motivos de encerramento utilizados pelos vendedores deverão gerar follow up 

automático para o usuário que fará a validação do cadastro. Geralmente esse usuário é o 

perseguidor de vendas. 

2 – O perseguidor de vendas encontrando inconformidade no cadastro, deverá encerrar o 

contato com os motivos (TELEFONE INEXISTENTE/INCORRETO ou DADOS INSUFICIENTES PARA 

PERSEGUIÇÃO) 

3 – Os motivos de encerramento TELEFONE INEXISTENTE/INCORRETO e DADOS INSUFICIENTES 

PARA PERSEGUIÇÃO deverão gerar follow up automático para o próprio vendedor ou para o 

líder de CRM.  
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Configuração do motivo de encerramento 

Para configurar os motivos de encerramento acesse o menu 

“Configuração>>Tabelas>>Motivos de Encerramento” 

 

Exemplificando: 

Motivo de Encerramento utilizado pelo Vendedor: VENDA NÃO REALIZADA 

 

Figura 2 

Preenchimento dos campos  

Horas Followup – quando o contato for encerrado aparecerá um novo contato na agenda do 

usuário responsável pelo followup e o sistema soma a hora do encerramento com as horas de 

followup. Ex.: o primeiro contato foi encerrado às 22:17 (Figura3), será gerado um novo 

contato automaticamente e na agenda do usuário perseguidor exibe às 22:32. (Figura4)  

Usuario Resp – usuário que receberá o novo contato para fazer o acompanhamento. Nesse 

exemplo será o usuário PERSEGUIDOR 

Motivo Contato Followup – ação do contato para followup. É configurado no menu 

“Configuração>>Tabelas>>Ação do Contato” 

Meio Contato Followup – através de que meio o usuário entrará em contato com o cliente. É 

configurado no menu “Configuração>>Tabelas>>Meio de Contato” 
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Figura 3 
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Figura 4 

 

Motivo de Encerramento utilizado pelo Perseguidor: DADOS INSUF. PARA PERSEGUIÇÃO 

 

Figura 5 

Preenchimento dos campos  

Horas Followup – quando o contato for encerrado aparecerá um novo contato na agenda do 

usuário responsável e o sistema soma a hora do encerramento com as horas de followup. Ex.: 
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o contato do perseguidor foi encerrado às 13:23 (Figura6), será gerado um novo contato 

automaticamente e na agenda do usuário perseguidor exibe 13:49. (Figura7)  

Usuario Resp – usuário que receberá o novo contato para fazer o acompanhamento. Nesse 

exemplo será o usuário LIDER DE CRM 

Motivo Contato Followup – ação do contato para followup. É configurado no menu 

“Configuração>>Tabelas>>Ação do Contato” 

Meio Contato Followup – através de que meio o usuário entrará em contato com o cliente. É 

configurado no menu “Configuração>>Tabelas>>Meio de Contato” 

 

Figura 6 
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Figura 7 

 

 

Gestão X Relatório: 

Através do relatório disponível no menu “Relatórios>>Agenda>>Lista de Contatos>>por Data 

de Encer. Do Contato” é possível identificar quais contatos precisam ser corrigidos. 

Observe na imagem do relatório abaixo o campo Motivo Encerramento e Vendedor. 

 


