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SÃO A FÓRMULA

DA HP PARA O

CRESCIMENTO

DO NEGÓCIO

OS TEMPOS MUDARAM.

ANOS ATRÁS O CLIENTE

NÃO TINHA TANTAS OP-

ÇÕES DE MARCAS E PRO-

DUTOS DISPUTANDO A SUA PREFERÊNCIA.

Com o passar do tempo, novas empre-
sas e marcas surgiram e têm disputado a
tão desejada lealdade do consumidor. A
HP entendeu a urgência de mudança
exigida pelo mercado e foi à luta. Suas
armas: pesquisas. "Temos um modelo
de trabalho um pouco diferenciado na
forma de identificar os elementos mais
importantes na questão da lealdade do
cliente e de estabelecer como conectá-los
à alteração de processos e à organização
como um todo", diz Rubem Duek, di-
retor de relacionamento com o cliente e
planejamento da HP Brasil.

O executivo entende que o cliente
leal é aquele que está satisfeito, recom-
pra e recomenda. Já um consumidor
em risco é o que apresenta um índice
negativo em qualquer um desses ele-
mentos. Ou seja, está insatisfeito. De-
ntro do universo da HP no mundo,
que tem 150 mil empregados, 145 mil
canais de venda e 70 mil parceiros de
serviço e beira os cem bilhões de dóla-
res, a questão que se apresenta é como
se pode trabalhar a lealdade do cliente e
criar uma cultura voltada para ele. "Sa-
bemos que uma retenção de cliente tem
propensão seis vezes maior de compra
do que um insatisfeito", diz. Tanto que
a "lealdade do cliente" está no topo da



lista dos objetivos corporativos e a "pai-
xão pelo cliente" na de valores. Porém,
para chegar lá, a teoria tem de se tornar
prática e o que é senso comum se torna
prática comum.

MAIS QUE GRÁFICOS

E PORCENTAGENS

Pesquisas de satisfação podem ofe-
recer mais que uma fotografia de deter-
minado produto, marca ou empresa. E
possível mensurar o impacto da leal-
dade do cliente no aumento de margem
e do market share. Para a HP, o desafio
de tornar o índice de satisfação urna
ferramenta estratégica começou em
2003, a partir de avaliação feita mun-
dialmente para uma linha de produtos
de computação pessoal. "Aplicamos a
cadeia de performance dos negócios
(business process chain) para direcionar
os aspectos mais importantes de inves-
timentos na busca pela lealdade do cli-
ente, a fim de gerar os resultados que

satisfeitos do que satisfeitos, que re-
compravam e recomendavam os pro-
dutos da linha de computação pessoal
da empresa. "A percepção sobre a HP
era muito ruim em relação ao nosso
principal concorrente. Havia uma di-
ferença de 15 pontos percentuais",
comenta Duek. A pesquisa também
revelou os direcionadores de lealdade,
ou seja, o que era mais valorizado pe-
lo consumidor e deveria receber mais
atenção: qualidade do produto e a
satisfação com o suporte.

Em 2004, esses insights foram cor-
relacionados com a estrutura de proces-
sos e as métricas operacionais da com-
panhia a fim de modificar determina-
dos parâmetros para pudessem impac-
tar melhor os elementos que satisfazem
os clientes. "Identificamos que existiam
dois elementos importantes que fariam
a diferença e que deveriam ser objeto
de investimentos para garantir melho-
rias. A primeira é chamada de taxa de

O desafio da HP era criar uma
estrutura que permitisse a integração
das equipes de trabalho que compõem
determinado processo e favorecesse a
colaboração efetiva, além de dar auto-
nomia aos grupos para mudar processos
e especificações a fim de trazer resulta-
dos. "Foram feitas diversas mudanças e
a partir do momento que estruturamos
os grupos de trabalho, o índice de satis-
fação dos empregados em relação à pai-
xão pelos clientes, item avaliado em
pesquisa interna anual chamada 'Voz do
empregado', passou a evoluir", conta.

O resultado ficou visível no cres-
cimento de market share - o dobro da
média do mercado. E aquela diferença
de percepção da marca HP em relação
ao principal concorrente, que em 2003
era de 15 pontos percentuais, caiu para
quatro pontos no fim do primeiro se-
mestre de 2006. "Esse esforço que vem
acontecendo ao longo do tempo mos-
trou que tivemos um retorno. Isso é tão

NA HP, A LEALDADE DO CLIENTE ESTA NO TOPO DA LISTA DOS OBJETIVOS
CORPORATIVOS EA PAIXÃO POR CLIENTE ESTÁ ENTRE OS VALORES

buscamos", afirma Duek. O sistema é
formado por quatro elementos - resul-
tados do negócio (objetivos financeiros
e de mercado); clientes (experiência e
satisfação); excelência operacional (pro-
cessos); e engajamento dos cola-
boradores - que se relacionam.

PASSO A PASSO
A impressão dos clientes sobre a

HP, durante o ciclo de vida, é baseada
a partir das percepções e experiências
que têm com funcionários, parceiros,
canais, produtos, serviços e soluções
em qualquer ponto de contato. "Porém
a experiência é elemento-chave", afir-
ma o diretor de relacionamento. Foi,
então, realizada uma pesquisa cega para
entender como a marca era vista sob a
ótica do consumidor e relativa aos
principais concorrentes a partir de cada
um dos elementos do ciclo de vida.

O resultado mostrou que o índice
de lealdade era relativamente baixo,
ou seja, havia mais consumidores in-

eventos de serviço, que no fundo é uma
taxa que mede o índice de quebra ou
problema de determinado produto. A
segunda métrica crítica é a satisfação
com o processo de suporte", comenta.
"A partir disso, foi definido um painel
de controle sobre elementos essenciais
que não podem incorrer em erros, que
passou a receber acompanhamento
mensal para garantir níveis de satisfação
adequados", completa.

O QUARTO ELEMENTO

O primeiro passo para decisões de
mudanças foi dado, mas elas só sairiam
do papel com o engajamento e a ação
dos colaboradores. "Você tem os obje-
tivos de negócio, sabe o que os clientes
consideram como mais importante, co-
nhece as métricas operacionais dos pro-
cessos que têm maior impacto nesses
elementos valorizados pelos consumi-
dores, mas para operar as mudanças ne-
cessárias é preciso fazer a conexão com o
quarto elemento, as pessoas", fala Duek.

simples quanto: por que vou investir em
processos de satisfação do cliente ou
por que não aplicar o dinheiro para am-
pliar a linha de produtos, melhorar uma
fábrica ou fazer qualquer outra coisa?
Qual será o retorno? Essa é a análise
que se faz em uma tomada de decisão
de investimento", fala Duek. "Podemos
dizer para o dono do negócio que se in-
vestir na lealdade do cliente, ele vai co-
lher x e y de resultado financeiro", diz.

Segundo Duek, cada ponto por-
centual no aumento do índice de sa-
tisfação do cliente aumenta em 1,7 %
o market share e 1,2 % a margem
bruta. O case mundial inspirou ações
e projetos no Brasil, com foco seme-
lhante, em diversas áreas. "O objetivo
é criar e manter uma cultura voltada
para o cliente", afirma. "E conseguir
balancear as decisões que tenham um
cunho meramente financeiro com uma
análise de impacto na satisfação do
cliente e, conseqüentemente, gerar
mais resultados", completa.
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