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A  avaliação
É hora de adotar uma avaliação dos clientes
que promovem sua empresa, recomenda o
especialista em lealdade Frederick Reichheld,
argumentando que isso serve como indicador
de crescimento e lucro. Ele sugere a
"pontuação líquida de promoção"

J
effrey R. Immelt, pre-
sidente do conselho
de administração e
presidente da General
Electric (GE), anunciou
recentemente a extraor-
dinária meta de ampliar

a taxa de crescimento da empresa de
5% para 8% ao ano -um aumento
de 60% para uma organização que
já ocupa o nono lugar no ranking
de maior lucratividade do mundo.
Como parte da estratégia para
atingir essa ambiciosa meta, Immelt

estimulou várias divisões da GE a
adotar um indicador de relacio-
namento com o consumidor
conhecido como "pontuação
líquida de promoção" (em in-
glês net-promoter score, abreviado

comoNPS).
As idéias que regem esse meca-

nismo, disponível já há alguns anos,
são simples. A empresa faz uma úni-
ca pergunta: "Você indicaria os pro-
dutos ou serviços de nossa empresa
para um amigo ou conhecido?". As
respostas são computadas em uma
escala de zero a dez, na qual a nota
máxima eqüivale a "certamente" e
a mínima a "em hipótese alguma".
As respostas dos consumidores são
reunidas em três grupos, cada um
associado a um conjunto de com-
portamentos:

Um dos grupos é formado pelos
clientes que conferem à em-

presa notas 9 ou 10: são os
"promotores", pois informal-
mente atuam quase como
se fizessem parte da equipe

de venda da organização. De
longe, esses consumidores

são responsáveis pela repetição
de vendas, respondem por mais de



NPS
80% das indicações e constituem a
principal fonte de propaganda boca
a boca positiva.
• Os integrantes do segundo grupo
costumam dar à empresa notas 7 ou
8 e podem ser classificados como
"passivamente satisfeitos" ou passi-
vos. Os índices de novas compras e
recomendações são bem inferiores
aos do primeiro grupo, em geral
por volta de 50% ou mais.
• Finalmente, aqueles que atribuem
à empresa notas de O a 6 são chama-
dos de "detratores": menos dispostos
a voltar a comprar o produto ou ser-
viços ou a recomendar a empresa,
são responsáveis por mais de 80%
da divulgação boca a boca negati-
va. A NPS de uma empresa nada
mais é do que a porcentagem de
promotores menos a porcentagem
de detratores e constitui um indi-
cador que costuma estar bastante
associado às taxas de crescimento
da empresa.

Novos estudos comprovam que a
NPS está diretamente relacionada à
taxa de crescimento nos setores mais
competitivos. Alguns pesquisadores
da Bain & Company descobriram
que, em média, um aumento de 12
pontos na NPS eqüivale a dobrar a
taxa de crescimento de uma empre-
sa, embora a variação de um setor
para outro seja considerável.

Mais recentemente, um estudo
em quatro setores do Reino Unido,
realizado por pesquisadores associa-
dos à London School of Economics
e à The Listening Company, desco-
briu que um aumento de sete pon-
tos da NPS eqüivalia em média a um
aumento de um ponto percentual
na taxa de crescimento. Ainda não
se sabe quanto dessas correlações

envolve coincidências, mas a cone-
xão lógica é forte e suscita questões
interessantes e ainda inexploradas,
que são analisadas neste artigo:
• Como a qualidade dos relaciona-
mentos com os consumidores pode
afetar a saúde financeira de uma
empresa?
• Como uma empresa pode elevar
sua NPS e em qual grupo de con-
sumidores deve concentrar seus
esforços?

COMO O RELACIONAMENTO
COM OS CLIENTES AFETA
A SAÚDE FINANCEIRA DA
EMPRESA

O segredo para responder a
essas perguntas está em quantificar
o valor de um promotor e o de um
detrator. Não se trata de um exercí-
cio sem sentido, mas sim da melhor
maneira de compreender em termos
numéricos por que e como os rela-
cionamentos com os consumidores
influem no desempenho financeiro
das empresas. A maioria delas conse-
gue produzir os dados necessários,
mas mesmo as que não o conseguem
podem aprender muito apenas com
estimativas razoáveis.

O primeiro passo consiste em
calcular o valor de "vida útil" de
um consumidor médio. A tarefa
fundamental é estimar os fluxos
de caixa gerados enquanto durar
um relacionamento médio com
consumidor e depois transformar
esse total em dólares, aplicando
uma taxa de desconto razoável.
O segundo passo consiste em ir
além desse cálculo conhecido e
compreender que o valor de "du-
ração" de um cliente médio por si
só não é exatamente muito útil. Na
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realidade, os promotores e detrato-
res apresentam comportamentos
radicalmente diferentes e geram
resultados econômicos igualmente
díspares. A lista a seguir descreve
os diversos fatores que distinguem
os promotores dos detratores e
apresenta algumas orientações para
estimar seus efeitos econômicos na
vida financeira da empresa.

Taxa de retenção
O valor de "duração" de um

cliente depende obviamente do tem-
po de relecionamento do consumi-
dor com a empresa -dado que, por
sua vez, depende da probabilidade
de esse mesmo cliente passar para
a concorrência.



Em geral, as taxas de "abando-
no" da marca entre os detratores
são bem mais elevadas do que en-
tre os promotores, o que significa
que o primeiro grupo mantém
um relacionamento mais curto e
menos lucrativo com a empresa.
Ao classificar os clientes como
promotores ou detratores toman-
do como base a resposta dada à
pergunta "Você indicaria nossa
empresa para um amigo?", uma
organização consegue determinar
o verdadeiro padrão de retenção
ao longo do tempo e quantificar
seu impacto. Na realidade, uma
empresa pode estimar o domínio
médio que exerce sobre sua atual
população de detratores e pro-
motores mesmo antes de reunir
os dados baseados na duração da
relação. Para isso, basta perguntar,
na mesma pesquisa em que for fei-
ta a pergunta sobre a possibilidade
de recomendação da empresa,
há quanto tempo o entrevistado
consome os produtos ou serviço da
empresa e depois usar essas médias
para calcular os prováveis padrões
de retenção.

Margens
O valor da "duração" de um

cliente se baseia numa "cesta" de
produtos e serviços adquiridos
pelo consumidor médio. Porém
também nesse caso os promotores
diferem bastante dos detratores.
Para o primeiro grupo, o preço é
uma questão menos determinan-
te, uma vez que seus integrantes
acreditam que obtêm um bom
valor em decorrência da marca.
Entre os detratores, porém, ocorre
exatamente o contrário: para eles o
preço é uma questão central. Uma
empresa precisa examinar a cesta
de produtos e serviços comprados
pelos promotores e detratores em
um período de seis a doze meses e
depois calcular a margem de cada
uma, levando em conta os descontos
e as reduções de preços.

Gastos anuais
Os promotores aumentam suas

compras em um ritmo mais acele-
rado do que os detratores, porque
tendem a consolidar as compras de
categoria em um fornecedor consi-
derado favorito. A participação de

uma empresa na lista de compras
aumenta conforme os promotores
passam para produtos de valor mais
elevado e reagem aos esforços de
venda cruzada. O interesse dos
promotores pela oferta de novos
produtos e por iniciativas de am-
pliação da marca supera de longe
o interesse demonstrado pelos de-
tratores ou passivos. Uma empresa
pode reunir dados anuais de gastos
para obter uma amostragem dos
clientes de cada categoria e depois
fazer os ajustes dos cálculos de valor
de "duração".

Eficiência de custos
Os detratores costumam fazer

mais reclamações, o que resulta
em maior consumo dos sistemas de
atendimento ao consumidor. Algu-
mas empresas também acreditam
que a inadimplência é maior nesse
grupo (talvez como uma forma de
vingança). Os custos de aquisição
de clientes são menores para os pro-
motores por causa da maior duração
do relacionamento com a empresa
e de seu papel na geração de indi-
cações. As empresas podem calcular
ou estimar todos esses custos e de-
pois alocá-los adequadamente entre
promotores e detratores.

Propaganda boca a boca
Esse componente do relaciona-

mento empresa-consumidor merece
uma avaliação atenta porque, além
de sua importância, é o fenômeno
que mais parece intrigar os estudio-
sos. A propaganda boca a boca sem-
pre foi valiosa para as empresas, mas
hoje os consumidores podem divul-
gar sua opinião (satisfatória ou não)
pela internet, amplificando-a.

Do mesmo modo como ocorre
com os demais itens, a propaganda
boca a boca também pode ser cal-
culada em termos numéricos. Uma
empresa pode começar pela qualifi-
cação (por meio de uma pesquisa, se
necessário) da proporção de clientes
novos que escolheram a empresa
influenciados pela reputação ou
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por causa de indicações. Uma vez
que os promotores respondem por
80% a 90% das indicações positivas,
a maior parte do valor de "duração"
desses novos clientes (incluindo
qualquer economia nas vendas ou
despesas de marketing) deve ser
colocada na conta dos promotores.
Vale notar que os referidos clientes
em geral também têm um valor
econômico maior: eles são mais
propensos a se tornar promotores, o
que acelera a espiral de referências
positivas.

Os detratores são responsáveis
por 80% a 90% da propaganda boca
a boca negativa de uma empresa, e
a eles deve ser atribuído o custo que
essa propaganda impõe ao cresci-
mento. Talvez o modo mais fácil de
estimar esse custo seja descobrir a
quantidade de comentários positivos
neutralizados por uma referência
negativa e saber quantas referên-
cias potenciais são perdidas nesse
processo. Só é possível determinar
esse número com mais precisão por
meio de entrevistas com os clientes,
mas, para uma aproximação inicial,
pode-se estimar que cada comentá-
rio negativo neutraliza de três a dez
referências positivas. Um exemplo é
o processo de busca de um dentista
quando se chega a uma cidade nova:
se você ouvir um comentário nega-
tivo sobre determinado profissional
por parte de um colega ou amigo
de sua confiança, quantos comen-
tários favoráveis terá de encontrar
para considerar a possibilidade de

procurar esse dentista?
Embora todo esse sistema

de cálculos possa parecer complexo,
não precisa ser assim. Por exemplo,
em 2003, uma pequena equipe cal-
culou, usando apenas os dados já
disponíveis, o valor dos promotores
e detratores da Dell, que tem a NPS
mais elevada no setor de computa-
dores pessoais. Analistas estimaram
na época que cada um dos 8 milhões
de clientes-consumidores valiam
US$ 210 para a empresa.

Em pesquisa realizada com uma
amostragem desse grupo, a equipe
conseguiu utilizar as respostas para
quantificar os fatores mencionados
anteriormente e fazer a devida
distribuição. Assim, descobriu-se
que os 60% dos clientes da empre-
sa que pertenciam ao grupo dos
promotores valiam US$ 118 mais
do que a média, ou seja, US$ 328.
Os 15% que integravam o grupo de
detratores valiam US$ 267 menos
do que a média, ou seja, US$ 57,
o que significa que cada um deles
causava mais dano do que ganhos.
A diferença entre promotores e
detratores era uma incrível soma
de US$ 385.

Com a transformação de apenas
metade do grupo de detratores em
clientes médios -o que não seria
uma meta irreal, considerando-
se que outras empresas com NPS
elevada em geral contam com uma
média de detratores de 3% a 8%-,
o lucro anual da Dell poderia cres-
cer em mais de US$ 160 milhões
(600 mil detratores a uma taxa de
US$ 267). Já a transformação de
alguns detratores em promotores
representaria um lucro ainda maior.

Essa matemática simples ajudou
os executivos da Dell a ajustar a
prioridade na busca de promotores
e na redução de detratores. Com
esses dados, a Dell (ou qualquer
outra empresa) pôde avaliar os
principais investimentos voltados
para a melhoria da experiência dos
clientes, uma vez que as propostas
puderam ser avaliadas com o mesmo
rigor econômico aplicado a outros
investimentos.

COMO AUMENTAR A NPS
O aspecto econômico exato do

aumento da NPS -se, por exemplo,
vale mais a pena em termos de
custo tentar transformar os detra-
tores em passivos ou os passivos
em promotores- é algo que varia
de uma empresa para outra, e é
por isso que a realização de cálcu-
los para os próprios clientes tem
tanta importância. Um modo útil
de identificar as prioridades estra-
tégicas é mapear a base de clientes
usando as categorias "promotores",
"passivos" e "detratores" e depois
dividir cada uma entre os clientes
que dão mais ou menos lucro [veja
matriz dos clientes na página 44].
O resultado visual será uma figura
na qual as esferas representam
o tamanho aproximado dos di-
versos clientes (ou segmentos de
clientes).

Algumas vezes, basta dar uma
olhada nessa representação para
identificar a ação mais adequada.
Quando uma divisão da GE colocou
as contas nessa matriz, os executivos
não demoraram em desenvolver es-
tratégias específicas a cada setor. Os
clientes situados na área esquerda
superior, por exemplo, eram lucra-
tivos, porém "raivosos" —e a equipe
achou que valia a pena enviar uma
equipe multifuncional para visitar
cada um deles, a fim de identificar
as causas do descontentamento e
procurar encontrar soluções. Uma
empresa voltada para o consumi-
dor não tem a possibilidade de
visitar cada um deles, mas sempre
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é possível incumbir integrantes das
equipes mais graduadas de entrar
em contato com uma amostragem
desse universo, com o objetivo de
tentar identificar as causas da in-
satisfação.

Em geral, porém, é preciso usar
esses resultados de modo estratégi-
co. A medida permite a determina-
ção de segmentos de clientes nos
quais vale a pena se concentrar,
onde alocar os recursos a fim de
criar propostas adequadas a cada
grupo. A representação gráfica
também permite visualizar e gerir
o que pode ser o processo ideal
da empresa: a criação de clientes
promotores mais lucrativos. Exis-
tem três grandes prioridades para
incluir mais clientes nesse grupo:
investimento no núcleo, saber lidar
com os detratores, aumentar os
promotores.

Investir na clientela central
Dedique-se a analisar os clien-

tes que obtêm as pontuações mais
altas, no canto superior direito da
matriz acima, porque eles adoram se
relacionar com sua empresa e, além
disso, são altamente lucrativos. Por
definição, essas pessoas ou empresas
constituem o "núcleo de clientes"
de sua organização e podem repre-
sentar lucros ainda maiores do que
você imagina: lembre-se dos muitos
benefícios adicionais trazidos pelos
promotores por meio das indica-
ções e da divulgação boca a boca
positiva. São esses os clientes que
deveriam nortear suas prioridades
estratégicas.

Porém como esses clientes são
tratados pela maioria das empresas?
No melhor dos casos, são vistos
como "favas contadas" e, no pior,
"usados" como forma de encontrar
soluções para outros clientes -jus-
tamente os que estão mais descon-
tentes ou geram lucros menores. O
subinvestimento sistemático no ren-
tável setor dos promotores explica
por que tantas empresas enfrentam
uma "dissolução do núcleo" e vêem

seu crescimento comprometido. E
preciso reverter essa abordagem
antes de mais nada.

Cortejar os detratores
Se os clientes representados no

canto superior direito constituem
sua prioridade máxima no longo
prazo, os da extrema esquerda
devem vir em segundo lugar. Na
realidade, pode acontecer de, nesse
segmento, haver necessidade de
algumas medidas bastante urgentes.
Os integrantes desse grupo não
gostam de se relacionar com sua
empresa e são responsáveis pela
divulgação boca a boca negativa.
Tendem a comprar da concorrência
na primeira oportunidade. Mas,
como são lucrativos, você pode
investir na busca de soluções para
os problemas desse grupo -e, quem
sabe, na transformação de alguns
desses detratores em promotores.

Algumas vezes basta conversar,
identificar as insatisfações e solu-
cionar os problemas na hora, com
uma oferta de desconto ou um
pedido de desculpas. Com mais
freqüência, esses clientes se sentem

desrespeitados por políticas da
empresa que de fato precisam ser
modificadas. Uma empresa fornece-
dora de telefonia celular descobriu
que muitos clientes do grupo dos
detratores haviam firmado contra-
tos de longo prazo a preços fixos,
só que os preços haviam perdido
a competitividade, os consumido-
res se sentiam "presos" e estavam
furiosos. No entanto, tratava-se de
um problema de fácil resolução:
a empresa passou a contatar os
usuários antes do término do contra-
to para oferecer uma alternativa de
renovação com condições bem mais
favoráveis. A medida reparadora
custou dinheiro, sem dúvida, mas
manter os clientes reféns de acor-
dos que não os satisfaziam, o que
resultava em uma divulgação boca
a boca negativa, certamente sairia
mais caro no longo prazo.

Os clientes situados na área
esquerda inferior (detratores que
resultam em pouco lucro) podem
ser considerados uma prioridade
um pouco menor, mas só um pouco.
Um dos motivos é o fato de que esse
grupo provavelmente reúne grande
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volume de clientes e que, além disso,
ainda que os lucros produzidos nes-
se segmento sejam bastante baixos,
na verdade eles destroem o valor
para o acionista. De fato, consi-
derando os aspectos econômicos
negativos dos detratores, seja quais
forem os lucros que você acha que
está ganhando, eles provavelmente
estão bastante exagerados: esses
clientes estão prejudicando sua
reputação e afastando outros poten-
ciais clientes, pela disseminação de
seu descontentamento. Além disso,
muitos devem espalhar aos quatro
ventos a decepção com os funcio-
nários de sua empresa responsáveis
pela linha de frente e talvez sejam
agentes de uma série de reclamações
e processos judiciais.

Com esse grupo de clientes, o
melhor tratamento a ser adotado
é a regra "ou veste nossa camisa ou
adeus". Como há pouco lucro para
ser investido na solução dos pro-
blemas dessa categoria, é preciso
encontrar um modo mais eficiente
de contentá-los ou de enviá-los para
a concorrência. Algumas vezes, sem
dúvida, trata-se de casos de compra
do produto ou serviço inadequado
para suas necessidades e, nessa
situação, basta fazer a substituição
correta. Outras vezes você pode
identificar processos de custos mais
baixos para atender a esse grupo,
assim como fizeram os bancos ao
transformar clientes que não davam
lucro no uso das agências em lucra-
tivos usuários de caixas automáticos
e de serviços bancários on-line. Nos

demais casos, há pouco a ser feito,
a não ser encaminhar esse grupo a
um fornecedor alternativo.

Aumentar o número de
promotores

É possível ampliar, de modo eco-
nômico, a quantidade de integrantes
do grupo superior direito? As duas
alternativas para isso são a trans-
ferência dos promotores situados
no campo abaixo (inferior direito)
para o superior direito, por meio do
aumento de sua lucratividade, ou a
passagem dos passivos situados no
campo superior intermediário (e
que já são lucrativos) para a cate-
goria de promotores.

Vamos começar pela primeira.
E tentador tentar elevar os preços
para esses clientes, aumentando
imediatamente sua lucratividade
—e, em alguns casos, essa pode ser
a tática correta. Mas tome cuidado!
Esses clientes são de longe bem
mais valiosos do que os cálculos
de lucratividade conseguem de-
monstrar. Você não quer esgotar
a boa vontade desse grupo, certo?

Como eles já adoram se
relacionar com sua empre-
sa, pode ser melhor encontrar
oportunidades de promoção de
vendas cruzadas de serviços ou
produtos ou procurar outros mo-
dos de estimulá-los a ampliar os
negócios com sua companhia. Foi
basicamente isso que a Amazon.
com fez com as recomendações
pessoais e a adoção de incentivos
como frete gratuito.

Na segunda alternativa, é pre-
ciso procurar oportunidades de
investimento capazes de trans-
ferir os clientes passivos da área
intermediária superior (ou até da
inferior) para a lucrativa condição
de promotores. Não existe atalho
para isso. Você terá de descobrir os
motivos para esse entusiasmo em
relação a sua empresa, identificar
o que realmente lhes agrada e ava-
liar se os investimentos necessários
fazem sentido do ponto de vista
econômico. E, caso decida fazer
esses investimentos, será preciso
acompanhar as migrações na matriz
para se certificar de que o esforço
realmente surtiu efeito. Se não for
assim, você simplesmente estará des-
viando recursos dos promotores.
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