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A tendência das empresas em manter do jeito que está o que funciona bem

é provocada pelo medo de que qualquer decisão neste sentido dê errada
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P
or que satisfação de clientes é um item tão importante? A resposta

pode parecer óbvia, mas certamente é muitas vezes esquecida: os

clientes são as pessoas mais importantes para sua empresa. Seu sucesso

e sua própria existência dependem deles. Percebemos, entretanto que

poucas empresas conseguem manter seu foco em clientes. Um conceito simples,

mas difícil de implementar e, principalmente, de capturar.

A globalização trouxe novas oportunidades e ameaças para nossas empresas.

Diariamente o consumidor descobre novos produtos que podem atender as suas

expectativas. O excesso de informação e de novas ofertas inundando os

mercados dificulta ainda mais o processo de fidelização do cliente. A manutenção

de uma clientela fiel, tarefa essencial à sobrevivência das empresas, vem se

tornando cada vez mais complexa.

Satisfação de clientes é a diferença entre as expectativas do cliente e a

percepção do atendimento a essas expectativas. Diferentemente do que

poderíamos pensar Satisfação de Clientes não é necessariamente o melhor

produto, o preço mais baixo, o melhor discurso. Não é aquilo que você

acha que é importante para o cliente, mas sim, aquilo que o seu cliente

enxerga em você e espera de sua empresa.

No texto a seguir passaremos algumas noções sobre como descrever,

medir e acompanhar a satisfação de seus clientes. São dicas práticas que lhe

ajudarão a rever alguns conceitos e melhorar práticas em relação à

Satisfação de Clientes. Algumas verdades que toda a empresa precisa saber:

• Satisfação de clientes é uma preocupação de toda empresa e não

apenas de um departamento ou gerência especificas;

• Cada funcionário dentro da companhia deve entender que os clientes não

dependem de sua empresa; é a sua empresa que depende dos clientes. Se você falhar

em manter seus clientes satisfeitos, pode ter certeza de outra empresa o fará;

• Satisfação de clientes é muito mais abrangente do que simplesmente

retenção de clientes;

• Estudos de mercado demonstram que quanto maior o índice de



satisfação de clientes de sua empresa, maior será o retorno em

renda e participação de mercado que sua base de clientes prove;

• Resolver os problemas e requerimentos de um cliente

insatisfeito custa cinco vezes menos do que ter de substituir um

cliente insatisfeito por um novo cliente;

• Um cliente satisfeito irá recomendar a sua empresa para

cinco pessoas, mas um cliente insatisfeito irá contar sua estória

para 20 outras pessoas;

• Somente 5% de clientes reclamam com as empresas sobre

sua insatisfação, os demais 95% simplesmente mudam de marca

ou procuram outro negócio que não o seu.

Importante observar que os clientes vão embora por que:

• 68% deixam um fornecedor por outro devido a maus serviços;

• 15% trocam de fornecedor devido ao alto custo dos

produtos ou soluções ofertados;

• 12% saem por causa de produtos com qualidade inferior;

• 5% saem por outras razões.

Construir e manter um relacionamento de longo prazo com

um cliente vai muito além de uma transação, um único projeto ou

serviço. Envolve contato contínuo com o objetivo de

compreender as expectativas gerais do cliente em relação ao

atendimento e relacionamento com a sua empresa.

Uma das maneiras de fazer isso é desenvolver um processo de

chamadas periódicas aos seus clientes mais importantes ou

estratégicos, enfocando a maneira como o cliente e a sua empresa

trabalham em conjunto sem que exista uma transação ou reclamação

especificas. Durante o diálogo com o cliente, faça as perguntas como:

Dadas as suas experiências com a minha empresa, como você avalia

o desempenho dela comparado às suas expectativas?; Quais as ações

que posso tomar para exceder suas expectativas e para tentar

conquistar mais de seus negócios? O que a minha empresa deveria

fazer para torna-se a sua fornecedora preferida?

É fundamental que quaisquer problemas ou diversidade de

expectativas identificadas durante estas interações sejam

resolvidos com agilidade e eficiência. Essas interações são

benéficas para ambos os lados. A sua empresa deve compreender

e manter-se atualizada sobre o que é importante para o cliente,

bem como sobre seus planos e valores. E ajudar ao cliente

assegurando a ele que você está focado naquelas questões ou

áreas que lhe são mais importantes.

Outro item fundamental de medição é a realização de uma

pesquisa periódica da satisfação de seus clientes. As pesquisas são

uma forma estruturada e formal de reunir feedback sobre

experiências dos clientes, suas opiniões sobre produtos e

serviços da sua empresa e sua satisfação geral de relacionamento.

Pesquisas são uma oportunidade para registrar a opinião dos

clientes com seus produtos, serviços e processos e uma

excelente oportunidade de aumentar os negócios por meio da

utilização dos resultados, permitindo a você:

• Compreender os pontos fortes e fracos da sua empresa;

• Identificar e resolver quaisquer reclamações ocultas;

• Compreender se a sua empresa está atendendo às

expectativas do cliente;

• Identificar práticas recomendáveis de uma área ou vendedor

a serem compartilhadas com outros.

Encoraje seus clientes a participarem de pesquisas, agradeça

sempre sua participação e respeite o desejo de alguns de não

serem pesquisados. Ouvindo seus clientes e sendo efetivo em

atendê-los, você será capaz não apenas de manter sua base, mas

de aprimorar seus negócios e expandi-los. O melhor cliente é

aquele que se transforma em parceiro, fã e consultor.

Outras maneiras de focar na satisfação do cliente são

descritas abaixo:

• a empresa pode ter um ouvidor ou ombudsman para cuidar

das queixas ou reclamações e sugestões de clientes.

• pode disponibilizar uma linha 0800

• cliente oculto: Consiste na contratação de pessoas que se

apresentarão nos estabelecimentos como compradores

potenciais. Eles avaliam a qualidade no atendimento, a qualidade

dos serviços e produto, o ambiente, a flexibilidade diante de

situações difíceis.

Quando um consumidor passa muito tempo sem comprar ou

deixa de comprar em determinado estabelecimento é preciso

investigar as causas da insatisfação do cliente por meio de

entrevistas pessoais, por telefone ou preenchimento de

questionário. Entretanto, tudo isto será em vão se as providências

não forem tomadas.

A tendência das empresas em manter do jeito que está o que

funciona bem é provocada pelo medo de que qualquer decisão

neste sentido dê errada.Toda decisão envolve riscos, mas o maior

deles é ser passado para trás pela concorrência e sem mesmo ter

tentado mudar esta cultura, pois até mesmo o que é considerado

bom precisa ser melhorado.

Os investimentos em inovação são, de modo geral, modestos

ou quase nenhum. Há até quem se negue a mudar normas e

regulamentos quando os próprios clientes informam que o

estabelecimento Y é mais flexível. É necessário estimular os

profissionais de atendimento a fazerem anotações referentes às

reclamações feitas pelos clientes.

É verdade que uma cultura organizacional deve ser mudada

com cuidado aos poucos porque envolvem crenças, preconceitos,

superstições, hábitos e atitudes. Podemos dizer que a inovação

ocorre quando uma idéia, um método, uma novidade ou um

mecanismo novo é agregado a um contexto vigente.Q
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