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Compartilhe este glossário

Glossário do Net Promoter Score

Neste material, selecionamos alguns dos conceitos mais importantes que são frequen-
temente associados ao universo da metodologia Net Promoter Score. Em alguns deles, 
inserimos links para outros materiais caso você tenha interesse em se aprofundar em 
algum ou alguns desses conceitos. Espero que você goste e não deixe de dar seu feed-
back. Caso você sinta falta de algum termo que não apresentamos, �que à vontade para 
entrar em contato conosco.
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A Pergunta Definitiva (The Ultimate Question)

Após a publicação do artigo “One Number You Need to Grow” na Harvard Business 
Review, Fred Reichheld lançou em 2006 o livro o�cial apresentando detalhadamente a 
metodologia do Net Promoter Score. Essa primeira publicação introduz o NPS como a 
métrica ideal e mais e�ciente para a realização de pesquisas de lealdade de clientes. 

A Pergunta Definitiva 2.0 (The Ultimate Question 2.0)

A versão 2.0 se apresenta como uma extensão da primeira publicação. Com a intro-
dução ao NPS já feita, este livro publicado em 2011 explora as melhores práticas e os 
principais cases de sucesso de enterprises que utilizam e recomendam a KPI, como 
Apple, PricewaterhouseCoopers, Amazon e outras. A Pergunta De�nitiva 2.0 traz regras 
fundamentais de aplicação do Net Promoter Score e prova com exemplos a relação da 
metodologia com o crescimento �nanceiro de uma empresa. 

Em um de nossos materiais mais recentes, você pode ler um ebook baseado em um dos 
capítulos mais importantes do livro “A Pergunta De�nitiva 2.0”. Utilize este link para 
baixar o ebook 8 regras para medir corretamente o NPS.

Autopilot

Funcionalidade desenvolvida pela Tracksale para automatizar o gerenciamento de opin-
iões dentro da plataforma. Ela ajuda o usuário a realizar ações em massa por meio de 
um conjunto de regras estabelecido por ele com base nas campanhas e tags seleciona-
das, trazendo uma maior agilidade na gestão da experiência do cliente.
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Benchmarking

Consiste em comparar alguma prática com a de outras empresas. Uma 
recomendação é justamente a análise benchmarking, a fim de comparar o resultado 
de NPS com dados da concorrência do mesmo segmento e mesma localidade 
geográfica. Benchmark é a empresa referência na qual você se inspira para comparar 
essas práticas. Exemplo: a Apple é benchmark em branding. 

Boosters

São módulos opcionais que podem ser acrescentados às pesquisas de lealdade 
para aumentar a taxa de resposta, conquistar clientes leais e conhecer melhor o 
consumidor. A Tracksale apresenta quatro Boosters:
Bônus Booster: incentiva que o cliente responda à pesquisa oferecendo-lhe uma 
bonifi-cação;

Social Booster: Caso o cliente tenha dado uma nota promotora na pesquisa de NPS, 
o Social Booster ativa uma tela de agradecimento com opções de compartilhamento
em redes sociais;

Sales Booster: na mesma tela de agradecimento, para aumentar o engajamento 
do cliente, é adicionado um banner oferecendo uma nova compra;

Data Booster: com este módulo, o cliente é convidado a atualizar seus dados na 
mesma tela de agradecimento, como “nome”, “e-mail” e “telefone”.

Buy-In

Ação que consiste em uma equipe aprovar e enxergar valor em uma ideia ou projeto 
de uma empresa. Esse termo é frequentemente utilizado em discussões sobre um 
projeto de Net Promoter Score, em que o buy-in da equipe é uma das etapas mais 
importantes para que este alcance sucesso.
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Calculadora NPS (ou NPS Machine)

Simulação do NPS de uma empresa com base em uma pesquisa inicial com os clientes. 
Acesse a calculadora gratuitamente utilizando este link.

Canal de Coleta

São todos os dispositivos utilizados para coletar feedbacks em pesquisas de lealdade. 
Na Tracksale, recomendamos e utilizamos o uso de canais digitais que não façam da 
pesquisa algo invasivo para o cliente, como e-mail, SMS, Widget e por aplicativo.

Churn

Trata-se de quando um cliente deixa de ser cliente de uma empresa. O Churn Rate, ou 
taxa de churn, é uma métrica bastante monitorada por empresas que trabalham com 
modelos de assinatura, pois ela representa um importante indicador de lealdade ao 
mostrar quantos clientes cancelaram ou não renovaram o serviço em um determinado 
período.
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Cross-selling

Consiste em uma prática cuja �nalidade é incentivar o cliente a adquirir um produto ou 
serviço complementar a o que ele já planejava comprar. Essa prática também é muito 
utilizada no varejo e e-commerce.

Cultura centrada no cliente (Customer Centric)

Uma empresa ou pessoa customer centric coloca o consumidor no centro de seus 
planejamentos, processos e ações. Não é apenas uma metodologia ou uma forma de 
se conduzir um negócio, mas sim uma postura pro�ssional, uma cultura que busca, ao 
invés de se criar produtos e serviços de acordo com o que a empresa acredita, con-
hecer e entender seus consumidores e procurar desenvolver características e práticas 
com o objetivo de ouvir seus clientes; atender e solucionar suas dores, prevenir que 
essas apareçam posteriormente e criar benefícios adicionais que excedam suas expec-
tativas.

Customer Experience

Customer Experience ou Experiência do Cliente é um conjunto de conceitos, 
processos, métricas, estratégias e práticas que colocam o cliente como o ponto central 
da empresa. É um conceito recente, e tem sido visto como uma grande vantagem 
competitiva, uma vez que o investimento nessa área é capaz de trazer um crescimento 
econômico saudável para as companhias.
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Detratores

São clientes que, em uma pesquisa de NPS, dão notas de 0 a 6. Não recomendariam a 
empresa de forma alguma e inclusive possuem grandes chances de fazerem críticas 
negativas sobre a mesma para pessoas próximas. Não enxergam valor no serviço 
oferecido pela empresa e se mostram insatisfeitos com o mesmo.

Downgrade

Processo inverso ao “upgrade”. 
Ele se dá quando um cliente opta 
por uma versão inferior do serviço 
adquirido anteriormente, normal-
mente devido à insatisfação ou 
por não ter enxergado valor no 
mesmo.
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Employee Net Promoter Score (eNPS)

Metodologia utilizada para pesquisas de satisfação de colaboradores de uma empresa 
a �m de avaliar o clima organizacional. A pergunta possui o mesmo princípio do Net Pro-
moter Score, mas pode ser acompanhada de mais duas perguntas:

1 - Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria nossa empresa como um 
bom local de trabalho?

2 - “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a liderança da nossa empre-
sa como uma boa pessoa para trabalhar?”

3 - “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o nosso produto ou serviço 
a um amigo ou familiar?”

Escala de NPS

Escala utilizada para mensurar o Net Promoter Score. Na Tracksale, utilizamos a escala 
de 0 a 10 em degradê como na imagem abaixo:

Detratores Neutros Promotores

0    1                                8    9    10  7652 3 4 
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Fechamento do Loop

Fred Reichheld

Considerado o criador do Net Promoter 
Score, Fred é autor de vários best-sellers, é 
palestrante e consultor. Junto à Bain & Com-
pany, ele orienta empresas a alcançarem 
resultados por meio de práticas visando à 
lealdade de seus clientes. Em sua lista de 
livros escritos, estão “The Loyalty E�ect: The 
Hidden Force Behind Growth”, “A Pergunta 
De�nitiva” e “A Pergunta De�nitiva 2.0”.

Processo de tratativa do cliente. É a maneira 
como a empresa irá lidar com a reclamação 
ou solicitação apresentados por ele e como 
irá solucioná-lo. Ele também é uma ação 
para agradecer pela resposta e mostrar que 
a empresa tem uma preocupação em mel-
horar os serviços. O loop deve ser fechado 
de forma ágil e pontual, realmente resolven-
do o problema do cliente e não apenas 
respondendo suas indagações.

https://tracksale.co/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//twitter.com/home?status=https%253A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%25253A//go.tracksale.co/glossario-net-promoter-score&title=Gloss%C3%A1rio%20do%20Net%20Promoter%
https://twitter.com/home?status=https%3A//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A//go.tracksale.co/glossario-net-promoter-score
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//go.tracksale.co/glossario-net-promoter-score
http://www.bain.com/offices/saopaulo/pt/index.aspx/
http://www.bain.com/offices/saopaulo/pt/index.aspx/
https://www.linkedin.com/in/fredreichheld


Glossário do Net Promoter Score



Glossário do Net Promoter Score 18

Compartilhe este glossário

Jornada do Cliente

É o caminho percorrido pelo cliente em uma empresa, composto por todas as interações 
ocorridas entre ambos, chamadas de pontos de contato. A de�nição da jornada do 
cliente por parte da empresa é uma das etapas mais importantes na gestão da 
experiência do mesmo. É uma forma de conhecê-lo e conhecer suas possíveis dores e 
expectativas.
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Lealdade do Cliente

Lucros Ruins

A lealdade se dá quando um cliente acredita 
que o produto ou serviço oferecido por uma 
empresa lhe traz valor e felicidade, portanto, 
vale a pena continuar comprando com ela. 
Uma das consequências disso é o cliente 
recomendar a empresa para outras pessoas, 
sendo algo extremamente incentivado no 
mercado atual, por ser uma prática saudável 
e que estimula o crescimento da companhia.

Termo criado por Fred Reichheld para 
descrever os lucros gerados por uma empre-
sa às custas do descontentamento do 
cliente. Esse tipo de lucro gera atrito e aliena 
os consumidores, pois ele não é gerado por 
serviços ou produtos buscados pelo cliente, 
mas por questões de mal planejamento. 
Companhias telefônicas, por exemplos, são 
muito conhecidas no Brasil por utilizarem 
essa prática.
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Margem de Erro

Nível de precisão necessário para que uma pesquisa seja estatisticamente viável. É um 
número frequentemente relatado com uma proporção estimada e também pode ser 
chamado de intervalo de con�ança. 
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Net Promoter Score 2

O NPS 2 é considerado uma evolução do Net Promoter Score. Apesar da importância 
do Top-Down permanecer, o NPS 2 possui um foco maior na abordagem Bottom-Up. 
Essa nova versão da metodologia leva em consideração fatores como mídias sociais, 
Customer Experience e economia de assinatura.

Neutros

Clientes que dão notas 7 e 8 em uma pesquisa de NPS. Também chamados de “pas-
sivos”, esses clientes se relacionam com a empresa apenas quando sentem necessi-
dade, portanto, não são leais a ela e não a recomendam para outras pessoas.

Noventena

Período recomendado de 90 dias para que um mesmo cliente seja impactado nova-
mente pela pesquisa de Net Promoter Score. Esse período foi estabelecido por meio de 
diversas pesquisas e pelas percepção do cliente, que mostram que a grande maioria de 
clientes não muda a sua opinião sobre a empresa em um período inferior a 3 meses. A 
regra da Noventena surge, então, para evitar a fadiga de pesquisa.

NPS Bottom-Up (ou NPS Transacional)

Pesquisa destinada a avaliar a satisfação do cliente diante de um ponto especí�co de 
sua jornada. Um exemplo de pergunta seria “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você 
recomendaria o SAC da empresa X a um amigo ou familiar?”
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NPS Economics

Esse conceito tem ganhado bastante repercussão nos últimos. Trata-se da correlação 
entre o Net Promoter Score e o desenvolvimento econômico de uma empresa. Dentro 
da Tracksale, um cliente aumentou suas renovações de contrato em 50% após um 
aumento de 40 pontos no NPS. Utilize o link para se aprofundar no tema com o artigo 
Net Promoter Score e crescimento econômico: aprenda a fazer uma ótima implemen-
tação do NPS Economics.

NPS Social

Prática de “mensuração” do índice de recomendação de uma empresa com base em 
comentários de consumidores em redes sociais. Assim, um algoritmo é capaz de detec-
tar esses comentários e categorizar as pessoas em clientes “detratores, neutros e pro-
motores”. (É importante lembrar que isso é apenas uma tendência, mas não pode ser 
considerada a metodologia Net Promoter Score em sua essência).

NPS Top-Down (ou de Relacionamento)

Pesquisa de Net Promoter Score com a �nalidade de avaliar a experiência global do 
cliente com a empresa. A pergunta utilizada é:“Em uma escala de 0 a 10, o quanto você 
recomendaria a empresa X a um amigo ou familiar?”
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Ponto de Contato

Promotores

São os pontos de interação entre um con-
sumidor e uma empresa dentro de sua jorna-
da. É importante que a organização identi-
�que e avalie esses pontos, como o atendi-
mento por canais digitais, o momento da 
compra, a ouvidoria pelo suporte técnico, o 
SAC, etc. Com isso, é possível de�nir os mel-
hores canais de comunicação e os melhores 
momentos para realizar pesquisas de 
lealdade.

Clientes que dão notas 9 e 10 na pesquisa 
de NPS. Enxergam valor no serviço ou pro-
duto oferecido, declaram ter uma ótima 
experiência com a empresa, gostam de dar 
feedbacks por se importarem com o cresci-
mento da empresa e são “evangelizadores” 
da mesma, recomendando-a para pessoas 
próximas.
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ROE (return on emotion)

Retorno sobre investimento nos chamados "elements of value", isto é, elementos que 
impactam nas emoções dos consumidores de diversas maneiras. O NPS é um exemplo 
de indicador que é impactado pelo investimento nesses elementos. Segundo uma 
pesquisa da Harvard Business Review, as empresas com mais clientes leais possuem 
um desempenho melhor em diversos desses elementos. Leia a pesquisa completa 
acessando este link.
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Compartilhe este glossário

Saúde do Cliente (Customer Health)

Sucesso do Cliente (Customer Success)

A saúde do cliente está associada ao nível 
de engajamento de um cliente com o produto 
ou serviço e suas perspectivas funcionali-
dades. Em empresas que trabalham com 
SaaS, por exemplo, o health score, ou índice 
de saúde do cliente, é muito importante para 
área de Customer Success. Se não há uma 
integração entre cliente e plataforma, isso 
pode indicar que ele não compreende quais 
benefícios o serviço pode lhe trazer, ou ele 
não está percebendo resultados com o uso 
dele, indicando um possível cancelamento 
de contrato.

É a área responsável por garantir a entrega 
de valor dos clientes (seja ele �nanceiro ou 
relacionado ao bem estar, à felicidade). Ao 
garantir essa entrega de valor, a equipe de 
Sucesso do Cliente está garantindo que 
clientes estão satisfeitos e que eles irão 
retornar à empresa. Portanto, a área de 
Sucesso do Cliente é responsável por plane-
jar e executar ações e estratégias que visam 
à lealdade do cliente.
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Compartilhe este glossário

Tags

Tags são dados adicionais que podem orientar um usuário da plataforma Tracksale e 
ajudá-lo a conhecer melhor o público que ele está impactando com a pesquisa. Algu-
mas tags que podem ser utilizadas são: tag de cidade, de gênero e de idade.

Taxa de Resposta

É a porcentagem de clientes que responderam a pesquisa em relação ao volume total 
pesquisado.

Tempo de Resposta

É o tempo que uma empresa gasta para visualizar um pedido ou uma dúvida enviada 
por um usuário, elaborar a resposta e esse usuário visualizar o primeiro caractere da 
resposta.
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Compartilhe este glossário

Upgrade

Upselling

Termo utilizado quando um cliente decide 
atualizar o serviço adquirido em uma empre-
sa, por exemplo, por um plano mais avança-
do com mais funcionalidades e por um valor 
maior. 

Nesta prática comumente aplicada em em-
presas de varejo e e-commerce, é sugerido 
ao cliente que ele compre um produto semel-
hante ao que ele desejava inicialmente, de 
nível mais avançado, de melhor qualidade e, 
normalmente, com um preço superior. 
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Compartilhe este glossário

Zonas de Classificação (ou Zonas de NPS)

Também chamadas de Zonas de NPS, são conceitos elaborados pela Tracksale para 
ajudar as empresas a compreenderem onde elas se encontram no mercado consid-
erando seu NPS, permitindo a realização de uma análise benchmarking. São elas:

Zona de Excelência – NPS entre 76 e 100: as empresas nesta zona são referências 
em experiência do cliente no mundo. Poucas já conseguiram alcançar esse número;
 
Zona de Qualidade – NPS entre 51 e 75: as empresas nesta faixa demonstram ter 
uma preocupação em oferecer uma experiência positiva para os seus clientes, 
fazendo com que o número de promotores seja superior ao de detratores;

Zona de Aperfeiçoamento – NPS entre 1 e 50: as empresas possuem números de 
promotores e detratores bem parecidos. Caso isso seja trabalhado, ela terá grande 
possibilidade de crescer sua nota. Essa é a zona na qual pode ser mais fácil aumen-
tar o NPS;

Zona Crítica – NPS entre -100 e 0: as empresas que se encontram nessa faixa pos-
suem mais clientes detratores do que promotores. Há, portanto, uma tendência de 
que a mesma decresça ao longo dos anos, caso não tome alguma ação para mel-
horar a experiência de seus clientes.
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