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Quando suas expectativas são atendidas ou superadas, o cliente satisfeito gera benefícios 
qualitativos, não-mensuráveis, porém estimáveis. Muitos teóricos, neste contexto, 
desenvolveram estudos para quantificar qual o benefício gerado por um cliente satisfeito ou 
encantado.  
   
Medir a satisfação de clientes passou a ser uma atividade em ascensão com o decorrer do 
tempo. Técnicas e teorias são desenvolvidas e aperfeiçoadas frequentemente. A fidelização do 
cliente é conseqüência de sua satisfação e os fatores de concorrência propiciam aos clientes 
um ascendente número de opções capazes de atender às suas necessidades e expectativas. 
Daí a preocupação crescente das organizações com o fator satisfação. 
 
Os principais referenciais de excelência (incluindo os critérios de avaliação do PNQ, PQGF, e 
ISO série 9000:2000) incluem, entre seus requisitos, a necessidade de medir-se a satisfação 
dos clientes. Mas o que é satisfação? Diz-se que um cliente está satisfeito quando tem suas 
expectativas atendidas. Em qualquer relacionamento cliente-fornecedor, seja na indústria, 
comércio ou prestação de serviços, os clientes definem, às vezes inconscientemente, 
expectativas que o fazem prover recursos para usufruir dos benefícios desta relação. 
 
Quando suas expectativas são atendidas ou superadas, o cliente satisfeito gera benefícios 
qualitativos, não-mensuráveis, porém estimáveis. Muitos teóricos, neste contexto, 
desenvolveram estudos para quantificar qual o benefício gerado por um cliente satisfeito ou 
encantado. Entre os mais comuns, podemos citar: 
 
- Satisfação gera retenção, ou seja, um cliente satisfeito terá maior probabilidade de repetir a 
compra; 
- A propaganda “boca-a-boca” promovida por clientes satisfeitos é, em muitos segmentos de 
mercado, tão eficaz quanto outras ferramentas de comunicação (e, geralmente, mais barata); 
- Clientes satisfeitos compram mais e com maior freqüência; 
- Clientes satisfeitos geram menos reclamações, portanto, resultam em menor custo 
operacional. 
 
É importante que cada organização analise e valide quais das prerrogativas realmente não são 
mitos e adequadas à realidade do mercado que está inserido. 
 
Os clientes insatisfeitos atuam de forma negativa nos processos da organização. Ao invés de 
promover a empresa, a indicam negativamente. Segundo Frederick Reichneld, estima-se que 
um comentário negativo neutraliza de três a dez referências positivas. Ao invés de otimizar a 
eficiência operacional, gera um custo maior, pois o atendimento de suas reclamações requer a 
disponibilidade de tempo e recursos específicos. 
 
E como medir, de forma objetiva, o nível de satisfação de clientes? 
 
Medir simplesmente não é tarefa difícil: observamos em nosso cotidiano inúmeros 
estabelecimentos que nos entregam formulários, recebemos diversos telefonemas, 
respondemos questionamentos sobre satisfação a cada instante. Parece que todos os 
fornecedores do que consumimos estão querendo saber o que achamos. 
 
O nível de questionamento que se faz necessário é: até que ponto as informações oriundas de 
tais tabulações não são visadas, propiciando aquilo que “a organização gostaria de ver”, e não 
o real nível de satisfação dos clientes? Até que ponto tais pesquisas são capazes de 
diagnosticar todos os atributos inerentes ao serviço prestado? Até que ponto o cliente é capaz 
de responder com independência às questões? Até que ponto a pesquisa representa uma real 
“régua” do nível de satisfação dos clientes? 
 
Dessa maneira, sentimos a necessidade de usufruir um instrumento de pesquisa de satisfação 
de clientes que seja uma efetiva ferramenta de gestão, capaz de contribuir significativamente 



para o processo decisório organizacional e responder por desafios como mensurar a real 
percepção dos clientes (muitas vezes subjetiva) sobre o atendimento de suas expectativas (tão 
subjetivas quanto) e saber se efetivamente seus clientes estão aptos a agregar à sua empresa 
os benefícios inerentes aos chamados “clientes promotores”. 
 
Tais questões extrapolam a elaboração do questionário. Incluem em sua esfera a qualidade da 
tabulação dos dados e a capacidade de extrair, em sua interpretação, as informações 
relevantes capazes de apoiar os aspectos gerenciais e os processos decisórios (seja em nível 
tático ou estratégico). Assim, o tratamento do relacionamento e as percepções dos clientes 
precisam ser conduzidos com seriedade, por profissionais especializados, capazes de extrair 
com ciência o nível de percepção dos clientes frente suas expectativas. 
 
A necessidade de modelagem se torna eminente. A utilização de estatística avançada, tanto no 
processo de amostragem como, e principalmente, na profundidade das análises, se torna 
essencial. Terceirizar este processo é a melhor alternativa para qualquer organização. 
Conhecimento em estatística avançada, via de regra, não deve fazer parte do know-how da 
organização, que deve especializar-se em seus negócios. 
 
A ampla especialização em gestão organizacional, associada à especialização em estatística, 
transmite a confiabilidade necessária para o desenvolvimento eficaz e eficiente dos processos 
de medição das percepções dos clientes dos mais diversos segmentos. 
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