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Introdução 

Sabemos que a jornada de vendas de um produto não é nada simples. 

Pelo contrário, ela é desafiadora. São muitas etapas e uma série de variáveis 

envolvidas. Desde a produção de conteúdo, passando pelo ‘namoro’ com o 

prospect, até a conversão, muitos profissionais dedicam tempo e energia para 

conquistar o cliente. Isso sem contar os recursos financeiros empregados. 

E se, depois de ter o cliente, você o perde por falhas nos processos 

interno? Todo o trabalho desenvolvido vai por água abaixo e, inevitavelmente, a 

empresa acumula prejuízos. Contudo, a boa notícia é que já existem 

ferramentas adequadas para fidelizar o cliente e evitar o abandono. 

Com um projeto eficiente de integração do usuário ou, como é chamado: 

user onboarding, você orienta o cliente para que ele faça um uso inteligente da 

solução ou produto que você oferece. Especialmente para empresas que 

trabalham com produtos técnicos e específicos, como um Software de Serviço 

(SaaS), essa jornada de implementação guiada é essencial. 
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Mas afinal o que é ONBOARDING?  

Um dos maiores desafios de uma empresa é criar uma relação estreita 

com seus clientes. Por isso, é fundamental elaborar uma estratégia com ações 

e iniciativas pensadas para que as pessoas estabeleçam um vínculo com a sua 

marca. 

Neste cenário, depois de vencer a fase de prospecção, a jornada de 

conquista do cliente pode continuar com o processo de onboarding: essa é a 

ferramenta que permite à empresa orientar o novo cliente com detalhes 

importantes sobre o uso de um produto ou serviço. 

Pensar em um onboarding claro e estruturado é fundamental para 

assegurar que o cliente alcance um resultado no início da jornada conhecido 

como primeiro valor. 

O onboarding é um processo facilitador, que visa simplificar a interação 

das pessoas com o produto que a sua marca oferece, eliminando possíveis 

dificuldades, como configurações técnicas, por exemplo. 

Em outras palavras, podemos definir o onboarding como uma 

implementação de uso orientada. Na venda de um produto, ele pode ser 

representado por um manual detalhado ou um vídeo tutorial; para o varejo pode 

ser usado juntamente ao pós venda, modo de utilizar os produtos e 

relacionamento com os clientes; já na entrega de um software, a empresa pode 

oferecer um treinamento detalhado para o cliente. 
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Beneficios de um Onboarding de Produtos 

Na prática, o onboarding de produto traz uma série de benefícios tanto 

para a empresa como também para seus clientes. Veja alguns deles a seguir: 

Entendimento do Produto: um processo consistente como o onboarding 

irá proporcionar ao usuário mais clareza sobre o produto ou serviço. No varejo 

é importante que a equipe de vendas tenha conhecimento dos produtos e saiba 

como passar essas informações técnicas ao cliente de uma maneira que ele 

também entenda. 

Oferta de Setup Técnico: empresas que oferecem soluções tecnológicas 

podem usar a implantação orientada para garantir a realização de 

configurações técnicas, que, frequentemente, requerem orientação 

profissional da área de suporte. Ou seja, o onboarding garante que o sistema 

será configurado corretamente para oferecer acesso pleno aos recursos. 

Gerar o Primeiro Valor: como vimos, o onboarding é a oportunidade 

perfeita para que o cliente visualize um resultado rápido. Essa primeira 

impressão é importante porque tem potencial para mantê-lo engajado e 

encantado com o produto/solução por mais tempo. 

Orientar o Cliente para o Sucesso: o onboarding permite que você 

apresente ao cliente os próximos passos da jornada de uso/implementação do 

produto. 

Redução do Churn: essa é uma das taxas mais incômodas para qualquer 

empresa. Ninguém quer conhecer sua variação. Quanto mais perto do zero ela 

estiver, melhor. A boa notícia é que com o onboarding do produto você oferece 
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todo o suporte que ele precisa no primeiro contato com o sistema, para fazê-lo 

se sentir à vontade com os recursos. 

Retenção de Clientes: ao oferecer esse acompanhamento e estabelecer 

uma relação próxima com o cliente, essa estratégia promete aumentar a 

retenção de usuários. Afinal, se eles compreendem a solução, sabem usá-la e 

conhecem as etapas da jornada rumo ao sucesso, não há porque desistir do 

serviço, não é mesmo? No varejo não é diferente o onboarding junto ao pós 

venda torna o relacionamento com o cliente estreito, fidelizando ele e garantido 

que quando ele precise adquiri um novo produto em primeiro lugar falará com 

você. 
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Quem são os responsáveis pelo onboarding? 

Para que a estratégia de onboarding do produto seja eficaz, é 

fundamental que a equipe interna se mantenha afinada e seja capacitada para 

atender aos clientes e orientá-los. Neste contexto, alguns profissionais têm 

papéis essenciais para a execução do projeto de implantação guiada:  

• UX (User eXperience ou experiência do usuário) – Responsável pela 

experiência do usuário 

• Implementation Success Managers (ISMs ou gerentes de sucesso de 

implementação) 

• Profissional da área de suporte; 

• Vendedores; 

• Supervisores 

• Gerentes 

Dica: Dentre todos os profissionais envolvidos, é importante selecionar 

um deles para ser o responsável pelo processo de onboarding, no varejo o ideal 

é que seja o gerente da loja ou supervisor, esse tem o dever de passar as 

informações para o restante da equipe de vendas, afim de que todos saibam 

como instruir os clientes ao uso dos produtos e tenham o conhecimento 

necessário para aplicar em suas técnicas de venda. O cliente/usuário terá um 

profissional que será o seu "guia" durante a compra, enquanto o profissional 

tem condições de dedicar tempo e energia para compreender e atender às 

demandas daquele cliente.  
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Perfil dos Profissionais de Onboarding 

Antes mesmo de designar um responsável é importante identificar se ele 

tem as características necessárias para esse desafio. Veja, a seguir, algumas 

habilidades importantes para um profissional de onboarding. 

Ele precisa: 

1. Aprender a coletar dados: buscar as informações obtidas pela área de 

compras. Pesquisar sobre lançamentos, tecidos, combinações, 

formas de uso, tudo importa. Quem domina o conhecimento tem 

menos chance de perder vendas e esse modo, ele tem condições de 

conquistar a confiança do cliente. 

2. Gostar de lidar com pessoas: afinal, essencialmente, o trabalho de 

onboarding requer a habilidade de compreender as pessoas e orientá-

las, o convencer o cliente da compra de forma natural e que ele não se 

sinta forçado a comprar. Tudo isso requer uma habilidade de vendas e 

a necessidade de saber lidar com os clientes. 

3. Ter conhecimento técnico e da empresa: é necessário ter uma visão 

360° dos processos da empresa. Assim, o profissional tem condições 

de guiar o cliente com embasamento sobre o porquê comprar, 

acrescenta confiança ao discurso e embasamento, isso gera 

identificação do cliente com a sua marca e com sua equipe. 
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Como Fazer um Briefing de User Onboarding 

Para implantar um processo de user onboarding com sucesso, você 

precisa dedicar tempo e energia ao planejamento. É isso mesmo! Uma boa 

maneira de estruturar esse processo é criar um briefing para interagir com o 

usuário. 

Veja algumas dicas que você deve levar em conta: 

1. Busque uma Segunda Resposta 

Isso porque, frequentemente, a primeira resposta é dada no automático e 

não demonstra tanto o conhecimento e valor do produto. Insista e dê espaço 

para o cliente falar mais. Ao usar uma expressão como “me explique um pouco 

melhor isso”, você pode incentivá-lo a refletir melhor sobre o que ele pensa. Os 

melhores insights podem vir desse aprofundamento. 

2. Tenha um Roteiro de Perguntas 

Sem ele, você pode deixar passar aspectos importantes. Inclua no roteiro 

informações básicas como seu nome, nome da coleção e história da peça, além 

de mencionar os “famosos” que são garoto(a) propaganda do produto em 

questão. Lembre-se que os tempos mudaram e que o consumidor também, 

preze por identificar a necessidade do seu cliente e supri-la. 

3. Projete o User Onboarding de Maneira Precisa 

Com todos os dados em mãos, é hora de treinar o seu time para que eles 

saibam qual roteiro devem seguir ao interagir com o cliente. É preciso aplicar 

perguntas como: 



 

 

 
11 

Já usou uma peça como essa antes? 

Para qual ocasião você precisa deste produto? 

Faça perguntas pessoais, mas com cautela, tente fazer uma breve leitura 

do perfil do cliente, analisar ele e propor produtos que ele certamente vai se 

identificar. 

Essas perguntas e observação do cliente proporcionam o conhecimento 

dele e direciona a abordagem que deve ser tomada para o atendimento. 
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Como Desenvolver um Onboarding Eficiente?  

Não tem como fugir... Se você quiser desenvolver uma estratégia 

completa e eficaz para manter o cliente engajado, você precisa investir em um 

modelo de onboarding. A questão é: Por onde começar? 

Planejamento 

Antes de começar o planejamento do onboarding do produto, tenha em 

mente os objetivos dele, o perfil do usuário e a versatilidade do produto ou 

coleção, que cliente você vai captar com esse produto? 

Dedique tempo, energia e atenção a essa etapa, conheça todas as 

informações possíveis, afinal, o planejamento irá orientar a construção do 

processo de onboarding. 

Dica: busque compreender o comportamento e as preferências do 

cliente. Ao compreender quem é o seu cliente e ter identificado sua persona 

atual e a ideal você tem condições de construir um onboarding mais assertivo. 

Organização das Tarefas 

Uma vez definido o objetivo, é hora de convencer o cliente a permanecer 

interessado no momento da venda. Por isso, definir a estrutura desse processo 

internamente e treinar a equipe sobre os produtos em sua loja é fundamental 

para o sucesso na venda. Para tanto, busque elencar e organizar as tarefas e 

ações necessárias para atingir o resultado esperado com o onboarding do 

produto, ainda na fase de planejamento, é importante definir um passo a passo 

da abordagem e apresentação do produto. 
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Dica bônus: Evite criar um onboarding complexo, extenso e muito cheio 

de tarefas simultâneas. Assim, você retém a atenção do seu colaborador e 

principalmente do cliente, facilita o entendimento sobre o produto e o interesse 

sobre ele. 

Registre cada etapa do onboarding 

A jornada de construção de um onboarding exige energia, tempo e 

conhecimento do seu time. Portanto, o ideal é manter o registro de todos os 

avanços conquistados ao longo do processo. Use o Pulpo para armazenar as 

informações de cada etapa do onboarding em uma base de conhecimento. 

Desse modo, você otimiza a execução das tarefas e ainda garante a integridade 

e a disponibilidade dessas informações para novos colaboradores e, para 

novas atualizações, é mais prático e possibilita a informação ao alcance de 

todos. 

Inspire-se em boas práticas de user onboarding 

1. Focar no objetivo do usuário/cliente: busque conhecer seu cliente e 

suas necessidades, desejos e motivações. Conhecendo o perfil e o 

comportamento dele fica mais fácil identificar qual processo 

implementar, visando à fidelização desse cliente. 

2. Remova possíveis barreiras: construa experiências simples e 

intuitivas, fáceis de serem compreendidas e realizadas.  

3. Defina ações pontuais em poucos passos: especialmente no primeiro 

momento, diminua o esforço cognitivo e o nível de habilidade que é 

exigido do cliente. Afinal, você não pode perder o engajamento dele 

ainda no começo da venda. 

4. Antecipe o momento WOW: não deixe o melhor para o final. Pense em 

uma função ou recurso que irá causar a primeira sensação positiva de 

https://pulpo.work/
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espanto ou surpresa: o momento WOW do cliente. Com emoções 

positivas já nos primeiros contatos com o seu produto, o usuário pode 

estabelecer relações afetivas com a loja, equipe e a sua marca. 

5. Use a gamificação e mostre os próximos passos: sempre que o cliente 

concluir uma compra ou afirmar a aquisição de um produto, mostre a 

ele o que mais está por vir, ou seja, porque ele deve continuar a 

comprar com você. 
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Mantenha o Cliente Ativo  

CRM é uma ótima solução para manter os clientes ativos e fidelizados 

com mensagens de promoções exclusivas, de aniversários, coquetéis de 

lançamento, lembranças em datas importantes. Quanto mais personalizado 

forem os recursos do seu CRM, mais especifico será o atendimento ao seu 

cliente. Isso gera identificação com você e a equipe. Não deixe o cliente 

esquecer de você, mantenha ele por dentro das novidades e lembre-se dele em 

momentos importantes. 

Causar essa impressão de “fazer parte” é 
extremamente positiva com o seu cliente! 

Qualidade do atendimento (NPS): consiste em avaliar o valor e a 

qualidade do serviço prestado pelo implementador para o cliente. É possível 

mensurar esse índice aplicando uma pesquisa enviada para o cliente após a 

finalização do atendimento. A metodologia NPS – Net Promoter Score (ou 

pontuação líquida do promotor) pode ser usada para a pesquisa. É o cálculo 

das notas atribuídas após as perguntas que indica a chance do cliente indicar 

sua empresa a outra pessoa. Essa é, sem dúvida, uma métrica de sucesso. 

Taxa de churn; a taxa de ativação/retorno do cliente é reveladora, a taxa 

de churn, isto é, de cancelamento ou, no caso do varejo, o tempo entre uma 

compra e outra, é igualmente importante. Isso porque, quando a estratégia de 

onboarding falha em algum aspecto, a tendência é que o cliente não retorne a 

loja. Essa métrica pode ser feita pelo CRM, atente-se às datas de compra e 

retorno de seus clientes, mantenha eles ativos e questione-se o motivo de não 

retornarem à loja, a auto análise faz parte da melhora diária no atendimento. 
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Conclusão 

Até aqui, vimos como o processo de onboarding do produto pode ser 

decisivo para o sucesso das empresas. Com tantas informações valiosas 

reunidas em um único e-book, você tem tudo o que precisa para começar a 

planejar a implementação de um processo de onboarding. 

Neste primeiro momento, esse é o primeiro passo. Contudo, lembre-se de 

que o seu produto muda a cada estação e isso requer atualização constante 

desse processo e da sua equipe para que ela esteja alinhado com as novidades 

dos produtos a venda. 

Em suma, uma estratégia de crescimento da organização deve incluir um 

projeto de onboarding focado tanto na ativação quanto na retenção dos 

clientes. Comece hoje mesmo a usar essa ferramenta para ir muito além. 
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Pulpo 

Apaixonados por descobrir grandes problemas ainda não resolvidos e 

propor soluções acessíveis, eficientes e escaláveis a quem sofre com eles. 

Desenvolvemos o Pulpo para que todas as pessoas consigam se organizar de 

maneira eficiente no seu trabalho, estudos e vida social. O Pulpo centraliza todo 

o conhecimento importantes elaborado por grupos de pessoas e o torna fácil 

de encontrar, criar e aprender.. 
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Gostou deste e-book? 

Acesse outros conteúdos em 

 

www. 
lojasupervendedora 

.com.br 
 

Acesse também 
nossas redes sociais: 

/lojasupervendedora 

@lojasupervendedora 

/lojasupervendedora 
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