Relacionamento que gera Resultado
(de verdade!

)

Olá, nós somos a G5 Brasil!

10
10 anos de
presença no
mercado
brasileiro

Especialista no
segmento
educacional e
idiomas

Colaboradores e
parceiros com
contrato de
confidencialidade

Soluções
customizadas
para força de
vendas, marketing
de relacionamento
e canais
(estratégia e
operação)

Foco em
otimização de
custo,
reciprocidade de
negócios e
aumento de
resultado

Frentes de contribuição
Geração,
Qualificação e
conversão de leads

Consultoria
que funciona!
✓ CRM
✓ Operação de vendas
✓ Atendimento
✓ Canais

✓ Não é só planejamento é
execução com resultado!

Implantação de
CRM

Aluno e
Cliente Oculto

✓ Evite os gaps, aumento
de prazo e custo
✓ Gerenciamos o seu
projeto e somos seu
braço direito em tudo!

✓ A voz do seu
público sobre o seu
negócio

Atualização Cadastral
Enriquecimento de base
✓ Base boa é tudo!
✓ Prevenção de inadimplência
✓ Otimização logística
✓ Ações de mkt com resultado

Treinamentos
✓

Time engajado faz a
diferença
✓ Conteúdo 100%
personalizado

Consultoria
✓ Somos desruptivos e acreditamos em um novo
modelo de consultoria: colocamos a mão na
massa com você, para conquista de resultados.

Nossos diferenciais:

✓ Conciliamos a estratégia com o apoio operacional,
assim seu time se torna patrocinador para
mudanças positivas;

✓ Foco em agilidade e otimização de custos;

✓ Fazemos a gestão compartilhada para sustentar o
processo de mudança;

✓ Poucos projetos por ciclo viabilizam
grandes resultados: Os sócios da G5 Brasil
atuam diretamente em cada job, garantindo
qualidade e excelência.

✓ O primeiro passo: entender seu negócio em 360º.
Sua estratégia, seu jeito de atender, vender, e
operar é único e requer olho clínico para
identificarmos as oportunidades.

✓ Compromisso total com resultado;

✓ Know how de 10 anos no mercado;

Consultores especialistas formados em coaching!!

Aluno e Cliente Oculto
✓ A opinião do seu público sobre os seus
serviços!
✓ Melhore seus processos, alavanque
suas vendas e a fidelização de clientes;
✓ Saiba o que a concorrência está
fazendo, o que seu público deseja e
identifique as oportunidades;
✓ Realizamos pesquisas em todo o Brasil;
✓ 2.500 avaliadores cadastrados;

✓

Registro de pesquisa on line com
resultados em tempo real!

✓ Obtenha um plano de ação de
melhorias para os indicadores
detratores;
✓ Tenha um raio x da sua
operação;
✓ Opção de serviço com pesquisas
trimestrais e semestrais, para
controle de indicadores e
aumento de qualidade;
✓ Pesquisas avaliam perfil da
equipe e apresentam um mapa
de sugestões em necessidades
de capacitação do seu time.

Modelo de fluxo
ENTENDER

✓Necessidade do cliente
✓Perfil do Público
✓Parâmetros da

avaliação
✓Abrangência da
avaliação

PLANEJAR

✓Seleção de avaliadores
✓Cronograma da
pesquisa
✓Confecção de Check list
✓Treinamento de
avaliadores

REALIZAR

AVALIAR E
SUGERIR

✓Execução da pesquisa
✓Gerenciamento do
processo
✓Acompanhar resultado

✓Swot da pesquisa
✓Sugerir ação corretiva
com base em ofensores
✓Focus group- presencial
e web
✓Oportunidades de
alavancagem de
resultado

Captação, Qualificação e Conversão
✓ CQC – Captação, Qualificação e Conversão: tudo ✓ Consultoria full para implementação de
estratégias: portal, landing page, automação
customizado para o seu negócio;
de mkt, integração com banco de dados, etc.
✓ A casa é sua, a gestão e o time são nossos:
garantia de resultados e você por dentro de tudo! ✓ Todas as oportunidades de compra mapeadas,
em todos os canais de contato, com tempo de
resposta de até 03 minutos!
✓ Criamos a estratégia, implantamos os recursos
necessários e trazemos o know how de 10 anos
✓ Estratégia focada em agilidade,
em operações de vendas, para o seu negócio;
personalização para surpreender o seu
público e aumentar suas vendas;
✓ Flexibilidade na formatação: serviço que se
adequa a sua necessidade;
✓ Veja todo o funil de vendas e tenha o controle
diário, na palma da sua mão!
✓ Aumente sua conversão em 15% ou mais.
(nossos cases comprovam!)

Exemplo: Modelo de fluxo para franquias
Leads da
Marca

G5 e equipe

Franquia

Mkt
(Franqueadora)

Tem
interesse

FORMS SITE DA
MARCA

LANDING
PAGES

Sistema de
leads
do cliente
ou parceiro

Cadastros enviados para
qualificação (contato em
até 3 minutos).
•Contata leads e qualifica
•Realiza oferta de acordo com
a campanha
•Agenda entrevista na franquia
•Faz pós-venda e follow up
para auditoria , de acordo
com status da agenda
• Relatórios quanti e
quali

•Acessa agenda
•Atende interessado
•Incentiva aquisição
e recebe cliente
potencial.
•Atualiza resultado
de contato (venda,
folow up ou recusa)
•Insere observações

Equipe de
inteligência/
marketing
/vendas, valida

Implantação ou reestruturação de CRM
✓ Desenhamos todos os processos e fluxos
de trabalho, com otimização e simplificação;

✓ Gestão total do projeto, para garantia de
entregas e orçamento;

✓ Vai adquirir um sistema? Elaboramos a
RFQ com todas as especificações
necessárias e executamos o processo de
concorrência;

✓ Apresentações periódicas de evolução do
projeto;

✓ Workshops conceituais para o seu time;

✓ Engajamento de key users com uso de
ferramentas de coaching para
comprometimento do time;

✓ Apoio no mapeamento de integrações e
topologia de sistema junto ao time da TI;

✓ Aderência às prioridades, com implantação
em fases, com resultado garantido.

Sistema não
resolve problemas
de processos

Sistema eficiente
requer processos
simples e eficientes

A cultura de CRM
sustenta o
sucesso do projeto

Atualização Cadastral
✓ Uma base atualizada e padronizada
é essencial para o seu negócio;
✓ Atualizamos, enriquecemos e
padronizamos suas base dados;
✓ Evite problemas com inadimplência
e processo logístico por erro de
cadastro;

35% dos telefones
apresentam erros

✓ Garanta assertividade nas ações de
marketing, vendas e cobrança;

✓ Reduza custos operacionais com problemas
de cadastro.

Por ano, 25 % da
base cadastral é
desatualizada

20% da base de cadastro
das empresas apresenta
erro de endereço

Treinamentos
Cursos
Workshops
✓ Sob medida para a sua necessidade;

✓ Pessoas bem treinadas garantem eficiência
operacional;

✓ Realizamos treinamentos em todo o Brasil;
✓ Temas:
• Relacionamento com cliente
• Venda Consultiva (com PNL)
• Liderança
• Gestão do tempo
• Customizado! Você diz a necessidade
e nós desenvolvemos o conteúdo

✓ Método dinâmico com jogos interativos
para que o time realmente absorva o
conteúdo;

✓ Realizamos workshops específicos para
alinhamento estratégico;
✓ Garanta um melhor clima de trabalho e
comprometimento da sua equipe através de
uma comunicação alinhada com as pessoas;
✓ Desenvolva habilidades e talentos para
fidelizar as pessoas na sua empresa!
✓ Aumente seus resultados significativamente.

Olha aí alguns cases!
Respiramos e vivemos cada dia para viabilizar resultados
surpreendentes. Você é o próximo!

Quer saber um pouco mais de
alguns cases?
A gente conta!

Reestruturação Canais de Relacionamento e CRM

✓ Redução de R$ 627 mil, nos dois primeiros meses de projeto, com
contrato fornecedor outsourcing.
✓ Elaboração de RFQ para mudança de Outsourcing.

✓ Reintegração do CRM – Desenho de todos os processos, prazos de
resposta e alçadas, reduzindo em 38% o tempo de atendimento às
demandas
✓ Reestruturação de toda a árvore de Ura e integração com CRM
✓ Implantação operação de cobrança.

Reestruturação de Contact Center e Implantação CRM Plusoft na
mantenedora e regionais.

Projeto piloto comercial
✓ Implantação de área de conversão presencial (unidades);
✓ Régua automatizada de conversão (processo multi canal 100% integrado
no CRM);
✓ Aumento de 18% na conversão em 2009
✓ 1014 matrículas via call center = 10% dos entrantes!

Road Show de Treinamento CRM e Vendas
✓ Todas as regionais no Brasil
✓ 687 pessoas capacitadas

Implantação de estratégia MGM – parceiro Sodexo cartão
premiação mediante indicação de aluno.

Implantação do Contact Center para franqueados (SAF) e Alunos (SAC)
SAF
✓ Redução de 88 % de redundâncias de chamada.
✓ Redução de 72 % no volume de e-mails de franqueados direcionados para gestão
administrativa.
SAC
✓ Reclame aqui
✓ Ouvidoria

Reestruturação de Atendimento telefônico Matriz
Treinamento de equipe dos canais de relacionamento
Aluno Oculto – Unidades Wizard
Idealização do projeto qualificação e conversão de leads
Implantação CRM MS Dynamics – Desenho de todos os processos,
prazos e alçadas.

Planejamento comercial e reestruturação do atendimento
Treinamento de vendas para equipe de todas as unidades.
✓ 72 pessoas treinadas.

Desenho de processos para área de atendimento

Aluno Oculto nas 19 unidades do grupo. Resultado:
✓ Reestruturação operacional das unidades
✓ Implantação de célula de vendas
✓ Implementação de uma nova estratégia de oferta de produtos e princing

Piloto Novo Modelo Comercial e Pricing (módulos conjugados) Gestão G5 Brasil em
03 unidades (Vila Mariana, Alphaville e Tatuapé). Resultado:
✓467 matrículas;
✓Alta aderência do cliente pela nova estratégia comercial: venda de módulos conciliados;

✓Estratégia assertiva. Redução de esforço em rematrículas e antecipação de fluxo
de caixa (compra antecipada de módulos e MD).

Reestruturação comercial completa, desenho de processos e
Implantação de CRM
Readequação do modelo comercial;
✓ Revisão de todo o quadro de head count;
✓ Especificação de cargos e atividades;
✓ Implantação de área de qualidade de vendas e atendimento;
✓ Especificação funcional para construção de CRM próprio (apadrinhado de CRMed);
✓ Aumento de 25% de vendas;

CRM
✓ Descrição de todo o processo de vendas e workflows;
✓ Homologação de funcionalidade e treinamento de usuários;
✓ Construção de todas as réguas de relacionamento;
✓ RFQ para cotação de Salesforce;
✓ Gestão do projeto de implementação do Salesforce;
Qualidade
✓ Implantação de indicadores de qualidade e execução de todo o processo avaliativo

Agora é a sua vez!
Bora fazer um case de sucesso?
contato@g5brasil.com

www.g5brasil.com

