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Se não vai agir é
melhor não perguntar-

APESAR DA TENDÊNCIA DAS EMPRESAS DE DIFE-
REN-TES INDÚSTRIAS DE OBTER FEEDBACK DOS
CLIENTES POR MEIO DE PESQUISAS, O STATUS DA
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE E DA RELAÇÃO ENTRE AS
COMPANHIAS E SEUS CLIENTES PERMANECEM SUPER-
FICIAIS. As empresas falham constantemente em
entender o valor e o propósito dessas pesquisas
do ponto de vista dos clientes e, na ausência desse
entendimento, fracassam em agir e oferecer as
mudanças que eles desejam.

Recentemente, publicamos um estudo condu-
zido com mais de 200 executivos considerando a
questão das pesquisas de clientes. Os resultados do
estudo apontam uma discrepância entre as inten-
ções das empresas quando elaboram as pesquisas e
as ações tomadas com base nos resultados obtidos.
Embora a maioria dos respondentes (59%) afirme
desenvolver essas pesquisas com intenções estraté-
gicas, apenas uma minoria (23%) consegue obter
adesão para mudanças. Somente 45% dos partici-
pantes conseguem transformar os resultados em
ações. O crescimento no número de pesquisas de
clientes aplicadas não parece estar levando a ações
significativas.

Resultados mais importantes:
/ 77% encontram dificuldade em obter

adesão para mudanças.
- 71% alegam que o acompanhamento

interno da pesquisa é muito pequeno, insuficien-
te para promover mudança de comportamento
na empresa.

- 69% enfrentam pessoas que contestam a
validade dos resultados da pesquisa.

- 52,3% desenvolvem pesquisas para validar o
desempenho atual.

- 54,6% alegam dificuldade em associar os
resultados da pesquisa com ações.

- 50,2% desenvolvem pesquisas para
alavancar ações.

- 42,3% afirmam que pesquisas resultam em
mudanças na empresa para buscar vantagem
competitiva.

Esses resultados representam uma triste reali-
dade, mas não tem de ser assim. As empresas que
planejam pesquisas de clientes objetivando ações
conseguem resultados diferentes.

Para estabelecer um diálogo com o cliente que
conduza a uma maior aproximação e resulte em
diferenciação competitiva, as empresas precisam
encarar suas pesquisas de uma forma diferente.
Pesquisas de clientes não devem ser tratadas como
uma obrigação e, sim, como um compromisso es-
tratégico com intenções certas e alocação adequa-
da de recursos. As empresas devem lançar pesqui-
sas somente quando estiverem totalmente prepa-
radas para agir com base nas idéias fornecidas por
seus clientes. Somente com as intenções e os re-
cursos adequados é possível formular perguntas
que produzam percepções significativas e que con-
duzam a execução. Aqui estão os cinco passos para
promover o diálogo com o cliente como vantagem
competitiva:

1. Comece com uma estratégia Qual é o
objetivo em obter a percepção dos seus clientes? O
que você planeja fazer com os resultados obtidos?
Baseando-se nessas perguntas, você pode começar
a desenvolver um plano que ajude a visualizar as
pesquisas no contexto da intenção estratégica e da
ação desejada.

2. Crie um diálogo Após definir as intenções
estratégicas e as ações desejadas, o próximo passo
é desenvolver um questionário visando obter feed-
back dos clientes. Busque percepções que possam
ajudar a melhorar seu desempenho e não assegurar
o desempenho atual. Evite questões que validem
condutas existentes e faça perguntas que possam
gerar respostas indesejadas. São essas perguntas
difíceis que produzem informações valiosas e aju-
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dam a inovar e melhorar. Permita que os
clientes verbalizem suas próprias opiniões
e considerações e não os induza a per-
guntas que só interessam a você. No final
das contas, tudo se resume nas perguntas
que você faz.

3. Planeje visando ações e não dados
Faça perguntas que possam fornecer um
direcionamento de ação e pense como
você agiria ao receber um determinado
feedback. Perguntas fechadas, para as
quais as respostas seriam sim ou não, nor-
malmente não levam a nada. Elas podem
confirmar algumas suposições, mas
geralmente não conduzem à mudança.

4. Priorize e execute Evite análise
excessiva de resultados e priorize o que é
mais importante. Revise os dados tendo
como meta identificar algumas mudanças
significativas que você realmente possa
colocar em prática. Consolide os dados em
três ou até seis objetivos para mudança.
Obtenha comprometimento dos execu-
tivos e aloque recursos de forma adequada.

5. Planeje a mudança Pesquisas de
clientes, planejadas adequadamente, vão
resultar em mudanças de processos e po-
líticas da empresa. Não se assuste! E o
processo natural de melhoria. Incorpore
um plano de gestão de mudança em seu
pensamento e planejamento para que os
funcionários se adaptem às mudanças de
forma mais rápida e menos penosa.
Como parte de seu plano de gestão de
mudança, não esqueça de informar seus
parceiros de mudança - os clientes.

LEALDADE POR MEIO DO
ENTENDIMENTO E DA

ATUAÇÃO

O diálogo com o cliente deve ser uma
promessa e não um argumento de venda.
As empresas que têm esse entendimento
evitam copiar as outras e planejam pes-
quisas como parte de uma estratégia fo-
cada no cliente. Essas empresas querem
alavancar a percepção do cliente para ino-
vação, mudança e finalmente para obter

vantagem competitiva. Elas querem in-
fundir em seus funcionários uma men-
talidade de foco no cliente que irá refletir
em suas atitudes e condutas. No final das
contas, isso fortalecerá a relação com os
consumidores. Essas empresas conduzem
o diálogo na base do respeito mútuo e,
portanto, são capazes de fortalecer a leal-
dade demonstrando que agem de acordo
com a percepção dos clientes. O retorno é
significativo não só na criação de me-
lhores produtos, serviços e experiências,
mas também na criação de relacionamen-
to diferenciado. E esse comprometimento
em ouvir que promove lealdade.
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