


ALAVANCANDO SUAS VENDAS 

Programa de Indicação 

Primeiramente gostaríamos de te parabenizar pela iniciativa 

de implementar um programa de indicações no seu 

negócio. Esse material foi feito para te ajudar a transformar 

os seus clientes nos melhores vendedores da sua empresa. 

Ao longo da jornada para apresentar o Marketing de 

Indicação às empresas brasileiras, nossa equipe de 

especialistas levantou informações preciosas para o sucesso 

de Programas de Indicação. Vamos compartilhar algumas 

destas informações nesse material para que você comece 

hoje mesmo a explorar a indicação dos seus clientes para 

aumentar suas vendas. 

Em um primeiro momento te ajudaremos a levantar os 

principais dados da sua empresa, em seguida vamos te 

mostrar como usar estas informações para definir cada pilar 

do seu Programa de Indicação. 

O INFORMAÇÕES CERAIS 

o PERSONA

o FUNIL DE VENDAS

o PONTOS DE CONTATO

O VENDAS POR INDICAÇÃO 

O CRIANDO O PROCRAMA DE INDICAÇÃO 
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G) Valide seu produto/serviço

As pessoas só vão te indicar se o seu produto ou serviço
corresponder às expectativas. A indicação tem um
fundamento social. Ninguém vai indicar uma empresa que
entrega uma experiência ruim.

Por isso, utilize ferramentas para medir a satisfação do seu
cliente, como o NPS, e estude os feedbacks para descobrir
como você pode aprimorar o seu negócio.

® Dê um nome ao Programa de Indicação 

Anteriormente você definiu o seu perfil ideal de cliente! Agora 
é preciso analisá-lo e definir um nome para o seu programa de 
indicação. Este deve provocar alguma emoção no seu cliente: 
curiosidade, espanto, interesse ... Qualquer coisa que o atraia e 
tenha a ver com sua empresa. Agora é o momento de usar a 
sua criatividade! 

® Defina o formato do Programa de Indicação 

Estipule como seus clientes podem fazer a indicação e se 

existirá algum processo que ele precisa passar para receber 

sua recompensa.

Por exemplo, você pode recompensar seus clientes quando as 

indicações convertem em vendas ou por um quantidade de 

leads indicados por ele. Estipule um regulamento e torne-o 

bem claro para que ninguém tenha dúvida de como seu 

programa de indicações funciona.

Ainda podem ser feitos formatos que recompensam quando o 

indicado acumula pontos por indicações, conversões ou 

outras ações vantajosas para seu modelo de negócio. 
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@ Recompense pela indicação 

Um benefício eficaz pode estimular muito a participação no 

seu programa de indicação. 

Levante informações sobre o que seus clientes gostariam 

de receber para te indicar. Um bom caminho é perguntar 

para seus promotores (clientes com avaliação 9 e 10 no 

NPS ou seus clientes mais satisfeitos} o que os motivaria 

para indicar sua empresa para os amigos. 

Analise os dados que você levantou, separe as respostas 

mais recorrentes e então ordene as opções com o seu 

Custo de Aquisição de Clientes. É importante que o custo 

da sua recompensa seja menor do que o seu CAC. 

Para negócios 828: nem sempre quem está indicando é o 

proprietário ou CEO da empresa. Busque saber qual o cargo 

das pessoas que estão dispostas a indicar a sua empresa. 

Dessa forma você conseguirá delimitar uma recompensa 

muito mais atraente para motivar quem realmente indica. 

® Peça indicação para seus clientes 

A satisfação é o início para boas indicações! 

Analise a jornada do cliente que você preencheu anteriormente e 

destaque as etapas em que seus clientes se mostram mais 

contentes com o seu negócio. Esses são os momentos ideais para 

você abordar seu cliente e pedir a indicação. 

Com os momentos listados, defina a maneira que você vai pedir a 

indicação. Lembre-se de apenas pedir a indicação de clientes que 

tiveram experiências positivas com sua empresa. 
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https://buzzlead.com.br
https://buzzlead.com.br
https://pt.linkedin.com/company/buzzlead
https://instagram.com/buzzleadoficial
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