
Estudo Bain & Company, de Frederick Reichheld e outros, investiga
como várias empresas têm conseguido um crescimento real
liderado pelo cliente com três iniciativas: projetando as propostas
corretamente, entregando-as com eficácia e desenvolvendo
as capacidades que lhes permitem repetir isso indefinidamente
-metodologia batizada com a sigla PED

M uitas empresas -talvez
a maioria- pressupõem
que estão dando aos

clientes o que eles querem. Nor-
malmente, enganam a si mesmas.
Recentemente pesquisamos 362
companhias e descobrimos que
80% delas acreditavam que forne-
ciam uma "experiência superior"
a seus clientes. Contudo, quan-
do os clientes falaram sobre suas
percepções, ouvimos uma história
bem diferente. Eles disseram que
apenas 8% das empresas estavam
realmente correspondendo a sua
expectativa de "entrega" (veja figura
ao lado).

Por que existe esse "gap de en-
trega" em tantas empresas? Não é
porque os líderes de negócios não
conseguem reconhecer a impor-
tância de seus clientes. Na verdade,
mais de 95% das equipes de gestores
que pesquisamos afirmam ter foco
no cliente. Descobrimos que o

de entrega existe por duas razões
fundamentais:

1) A primeira é um paradoxo
básico dos negócios: a maioria das
iniciativas de crescimento danifica
a fonte mais importante de cresci-

mento sustentável -uma base fiel
de clientes rentáveis. Quando tenta
aumentar sua receita por cliente,
uma empresa tende a fazer coisas
como aumentar as taxas de tran-
sação, que acabam alienando seu
núcleo central de compradores. Ela
acirra o problema ao tentar expan-
dir sua base de clientes, uma vez
que a busca de novos clientes desvia
a atenção da gerência.

O software financeiro Intuit su-
cumbiu temporariamente a esse pa-
radoxo, apesar do longo histórico de
excelência em atendimento ao clien-
te. Em 2001, seu programa TurboTax
detinha invejáveis 70% do mercado
de varejo de software que prepara
declaração de imposto de renda e
83% do mercado on-line. Porém a
Intuit começou a fazer algumas mu-
danças, como aumentar o preço das
chamadas de suporte técnico e limi-
tar as licenças de software a um com-
putador, o que irritou seus clientes.



O crescimento do varejo estabilizou.
A medida que surgiam mais sites que
preparavam declaração de imposto,
os compradores on-line começaram
a mudar de barco. Sua fidelidade se
tornara tênue. Em 2003, a fatia de
mercado on-line da TurboTax dimi-
nuiu drasticamente.

2) A segunda razão da existência
do gap de entrega é que bons rela-
cionamentos são difíceis de cons-
truir. Não é uma tarefa simples en-
tender o que os clientes realmente
querem, manter as promessas que
se fazem a eles e continuar o diá-
logo correto para assegurar que a
empresa ajuste suas propostas de
acordo com as necessidades cres-
centes ou em constante mudança
do cliente. E isso só tende a ficar
mais complexo.

Em nossa pesquisa, descobrimos
que:
• apenas 50% das equipes de gerên-
cia ajustam seus produtos e serviços
às necessidades dos clientes;
• apenas 30% organizam as funções
de suas empresas para fornecer ex-
periências superiores ao cliente;
• apenas 30% mantêm ciclos eficien-
tes de feedback de clientes.

Até mesmo iniciativas para
"entender melhor" os clientes nor-
malmente saem pela culatra. Uma
empresa pode ficar tão ocupada em
coletar e examinar dados sobre pa-
drões de uso, retenção, compras e



outras transações que os compra-
dores se tornam números em vez
de pessoas, segmentos em vez de
indivíduos. As empresas se tornam
surdas às vozes reais dos clientes
reais. A.G. Lafley, presidente execu-
tivo da Procter & Gamble, foi quem
captou melhor a importância de ir
além das planilhas quando disse:
"Eu sou como um disco quebrado
na hora de dizer: 'Nós precisamos
ter foco no cliente'. [...] Eu não acho
que as respostas estejam apenas
nos números. Você precisa sair e
procurar".

COMO ELIMINAR O GAP
Então, como você pode eliminar

o gap de entrega? A melhor maneira
de começar é dar uma olhada deta-
lhada nos 8% das empresas que os
clientes dizem que realmente ofe-
recem uma experiência superior. O
que diferencia esses empreendimen-
tos que chamamos de "Realizado-
res" dos meros "Crentes"? Ao anali-

sarmos as práticas dos Realizadores,
descobrimos que eles compartilham
uma meta simples, porém poderosa:
eles se concentram, acima de todas
as outras coisas, em tratar seus clien-
tes mais rentáveis de maneiras que
assegurem que eles voltem sempre e
recomendem os produtos e serviços
da empresa para seus amigos. Essas
empresas sabem exatamente quais
são os problemas de seus clientes
(veja quadro acima).

Os Realizadores, ao transfor-
mar compradores rentáveis em de-
fensores fiéis -e depois trabalhar
continuamente para mantê-los feli-
zes-, evitam o gap de entrega e tam-
bém conseguem aumentar receitas
e obter lucros no longo prazo.

Desse modo, os Realizadores
adotam uma visão bem ampla da
entrega de valor aos clientes. Ao con-
trário da maioria das empresas, que
recorrem ao design de produto ou
serviço para aumentar a satisfação
do cliente, os Negócios Realizadores

buscam três imperativos ao mesmo
tempo: Projetar as propostas cer-
tas para os clientes certos, Entregar
essas propostas ao menor custo de
sistema possível, Desenvolver as ca-
pacidades institucionais necessárias
para fazê-lo repetidamente. Esses
objetivos são resumidos pela sigla
PED. Cada um deles aproveita os ou-
tros dois e os reforça. Juntos, fazem
com que a empresa seja continua-
mente liderada e informada pelas
vozes de seus clientes (veja figura na
página ao lado).

TRÊS INICIATIVAS CONCRETAS
1. Projetar as propostas corretas

A maioria das grandes empre-
sas tem muita experiência com
pesquisa de mercado tradicional,
segmentação e design de produto,
mas muitas não conseguem ligai-
os pontos entre o que aprenderam
sobre os clientes e o que lhes ofere-
cem. Faltam-lhes os processos para
assegurar que a pesquisa sobre os



clientes inclua uma interação real
com eles -grupos de opinião, en-
trevistas e observação de compra
e outros comportamentos— que de
fato leve à percepção sobre a ques-
tão essencial relativa a "o que nossos
clientes mais importantes realmente
querem". Essas empresas não conse-
guem converter as percepções que
coletam em propostas verdadeira-
mente diferenciadas, que levem em
conta as características do produto,
a marca e uma experiência do clien-
te com a empresa. Por fim, não têm
certeza de que todos na organização
entendem para quem é cada propos-
ta e como será entregue.

A companhia britânica de telefo-
nes celulares Vodafone oferece um
bom exemplo de abordagem de de-
senho de propostas bem-sucedida.
Nos anos 1990, cresceu rapidamente
por meio de aquisições, tornando-se
uma das principais fornecedoras de
telefonia celular do mundo. Para
assegurar que suas ofertas pudes-
sem ser eficientemente entregues
a clientes-alvo em qualquer país,
ela parou de classificar seus clien-
tes pelo local de moradia, como a
maioria de seus concorrentes faz.
Ao contrário, dividiu seu imenso
mercado em apenas alguns segmen-
tos de alta prioridade: viajantes de
negócios internacionais, usuários
"jovens, ativos, divertidos", usuários
ocasionais e alguns outros.

Então, a Vodafone elaborou ofer-
tas direcionadas para a experiência.
Ao grupo "jovens, ativos, divertidos",
por exemplo, foi oferecido o Voda-
fone Live!, serviço de última gera-
ção que fornece tudo, desde jogos
e ringtones de músicas populares até
notícias, esportes e informações.
Aos usuários ocasionais se ofertou
o Vodafone Simply, que fornece,
de acordo com o relatório anual da
empresa, uma "experiência de celu-
lar não-complicada e direta". Tais
plataformas de serviço claramente
delineadas possibilitam a todos na
organização entender as priorida-
des estratégicas e se concentrar em

inovações que atenderão melhor os
segmentos. Todas as plataformas
criam defensores, mas elas o fazem
de diferentes maneiras. Além disso,
a empresa inteira sabe quem são
esses clientes -pergunte a qualquer
um da Vodafone o que é um usuá-
rio "jovem, ativo, divertido" e ele
ou ela descreverá as necessidades
desse usuário e como a Vodafone
pode apoiá-lo.

Ao desenharem propostas para
segmentos específicos, os Realiza-
dores se concentram em toda a
experiência do cliente. Eles reco-
nhecem que os clientes interagem
com diferentes partes da organiza-
ção por inúmeros pontos de con-
tato, incluindo compra, serviço e
suporte, atualizações, cobrança e
assim por diante. Uma empresa não
consegue transformar seus clientes
em defensores fiéis e satisfeitos a
não ser que leve em consideração
todas as experiências deles em
todos esses pontos de contato. O
desenho da proposta, portanto,
está intimamente ligado à entrega
desde o começo. O planejamento
se concentra não só nas próprias
propostas de valor, mas também
em todos os passos que serão neces-
sários para entregar as propostas
aos segmentos apropriados.

2. Entregar as propostas com
eficácia

Quando os clientes se voltam
contra a empresa, a culpa pode
ser atribuída tanto ao desenho das
ofertas como à forma em que estas
são entregues. As organizações não
conseguem perceber que as propos-
tas apresentadas na sala de reuniões
raramente são efetivadas. Elas es-
quecem que são as promessas que
cumprem, não as que fazem, que
determinam o crescimento. Pior
ainda, embora as organizações pos-
sam entender que são responsáveis
por toda a experiência do cliente,
elas geralmente não conseguem
reconhecer que os funcionários
da linha de frente que entregam a
experiência formam o grupo menos
respeitado e com menos poderes
na empresa. Como um frustrado
gerente de call center nos relatou:
"Enquanto formos tratados como
cidadãos de segunda classe, en-
carregados de proteger a gerência
contra os 'clientes irritantes', nossa
empresa não conseguirá cumprir
nossas promessas".

Para assegurar a entrega eficaz,
os Realizadores costumam adotar
duas práticas. A primeira diz respei-
to à atitude. Os Realizadores tratam
toda interação com o cliente como



recurso precioso. Eles entendem
que, embora os sistemas de data mi-
ninge CRM possam ajudar as em-
presas a avaliar o que os clientes
pensam, o teste principal de entrega
de qualquer empresa está no que os
clientes dizem aos outros. As melho-
res empresas encontram maneiras
de ouvir as vozes reais dos clientes
todos os dias.

A segunda prática é organiza-
cional. Os Realizadores criam equi-
pes transfuncionais -envolvendo
desde funcionários do marketing
até os de gestão da cadeia de forne-
cimento- e as motivam a entregar
as propostas de valor de maneira
coordenada e sem falhas em toda
a experiência do cliente. Eles en-
tendem que os clientes realmente
não ligam para qual função da em-
presa atende a suas necessidades ou
quão eficiente em custo ela é -eles
apenas querem que as promessas
sejam cumpridas.

Uma empresa bastante experien-
te em escutar seus clientes e entregar

o que eles querem é a cadeia de su-
permercados irlandesa Superquinn.
Seu fundador, Feargal Quinn, per-
corre todos os corredores de suas
lojas mensalmente, conversando
com os fregueses. Duas vezes por
mês, ele convida 12 clientes a acom-
panhá-lo numa mesa-redonda de
duas horas. Ele então lhes pergunta
sobre níveis de serviço, preços, lim-
peza, qualidade de produto, a nova
linha de confeitaria, reações aos dis-
plays, promoções de propaganda e

As melhorias
operacionais
mais bem-
intencionadas
podem ser um
desastre para os
clientes

assim por diante. Ele também tenta
descobrir quais itens os clientes ain-
da compram de seus concorrentes
e por quê. Ao enviar as orientações
na manhã seguinte, Quinn usa o
aprendizado para avaliar os gerentes
de lojas e constantemente fazer a sin-
tonia fina da entrega das propostas
de valor da empresa.

Certa vez Quinn ficou sabendo
que um executivo que ele tinha con-
tratado de uma grande cadeia de
supermercados estava estragando a
experiência de compra dos clientes
em seu zelo de cortar custos. Per-
plexo pelo fato de a promessa do
supermercado Superquinn de "pão
fresco assado diariamente" signifi-
car que a loja dava para entidades
carentes dezenas de milhares de
pães amanhecidos toda noite, o exe-
cutivo ordenou que os pães assados
depois das 3 horas da tarde pode-
riam ser vendidos até as 3 horas da
tarde do dia seguinte -tecnicamen-
te, dentro de um dia de 24 horas. As
vendas despencaram. "Os clientes
nos disseram que o cheiro de pão
assado na hora era uma das razões
pelas quais eles vinham à loja", disse
Quinn. Acabando com essa política
de eficiência, Quinn fez com que os
padeiros assassem pão fresco cada
quatro horas, o que aumentou o
desperdício em 30%, mas aumentou
as vendas da padaria em 35% e o
lucro em 10%.

A experiência do Superquinn
mostra que as melhorias operacio-
nais mais bem-intencionadas po-
dem ter conseqüências inespera-
das para os clientes. As pessoas da
linha de frente precisam entender
verdadeiramente e lutar pelo que
os clientes valorizam se uma em-
presa for cumprir suas promessas.
Ela também revela a importância
da pesquisa com os clientes -nes-
se caso, entrevistas— para ajudar
as empresas a assegurar que suas
entregas continuem a atender às
necessidades dos segmentos-alvo.
Porém as métricas tradicionais,
concentradas no desempenho de



funções individuais, não são sufi-
cientes; é preciso inspirar e manter
a colaboração entre funções que
estão no cerne da entrega eficiente
da experiência do cliente.

Isso é complicado. Nós sabemos
que as melhores medidas são sim-
ples e facilmente entendidas, mas
atingir um equilíbrio entre satis-
fazer os clientes e executar as ope-
rações eficientemente é complexo.
Em nosso trabalho, identificamos
uma tendência que chamamos de
regra "1/3-1/3-1/3". Mais ou me-
nos um terço das medidas de efi-
ciência operacional da empresa não
tem conseqüências negativas para
os clientes e pode até levar a oportu-
nidades de receita. Por exemplo, um
banco cujas medidas de retenção
de clientes descobrem que novos
clientes têm maior probabilidade
de abandonar o banco no primeiro
mês pode criar uma meta de ligar
para cada novo cliente dentro de
uma semana da abertura da conta
corrente. Outro terço das medidas
em qualquer empresa leva a ações
que afetam a experiência do clien-
te, e o declínio em receita suplan-
ta qualquer benefício de custo. No
Reino Unido, por exemplo, uma
empresa de TV a cabo recompensou
em certo momento seus técnicos
por chamadas concluídas em um
dia. Por causa disso, quando os re-
presentantes de serviço percebiam
que um cliente tinha um problema
que levaria horas para resolver, eles
iam embora sem o solucionar, dei-
xando o cliente frustrado e abando-
nado. Um último terço das medidas
operacionais requer muito debate
entre funções para entender se elas
podem ser aplicadas sem perder o
equilíbrio entre custos e clientes.

As medidas informais também
são importantes -afinal, os clientes
não falam em números. O Super-
quinn recompensa os clientes com
"pontos por indicar descuido", como
um item fora de estoque, chão sujo
ou uma fila de caixa com mais de
três pessoas. Esses pontos, que for-

Criar
repetíveis

grandes
investimentos em
TI, treinamento»
gestão de
mudança

necem descontos em compras futu-
ras, provaram ser uma boa maneira
de fazer com que os clientes falem
sobre suas experiências.

3. Desenvolver as capacidades ne-
cessárias para repetir o processo

Os Realizadores reconhecem
que entender o que seus clientes
realmente querem e entregar-lhes
isso não é um exercício; é algo fun-
damental para a maneira como eles
fazem negócio todos os dias. Os lí-
deres dessas empresas entendem,
portanto, que, além de desenhar
e entregar as propostas corretas,
eles precisam também desenvolver
as capacidades para fazer as coisas
repetidamente. Para tanto, investem
pesado na elaboração de processos
para manter um diálogo real com

seus clientes mais importantes. Isso
não significa coletar montanhas de
dados —o que pode deixá-los cegos.
Ao contrário, significa ganhar per-
cepção real do cliente e feedback
oportuno.

Os Realizadores estabelecem inú-
meras capacidades que fomentam
melhorias sistemáticas e constan-
tes. Eles mantêm ciclos formais de
feedback, por exemplo, para ficar à
frente das mudanças nas necessida-
des e atitudes dos clientes. A SÃS
Institute, empresa de software com
sede no Estado norte-americano da
Carolina do Norte, cria uma "Vota-
ção SASware" todo ano, dando aos
clientes a oportunidade de votar em
uma lista de potenciais melhorias do
software. Na eBay, os funcionários
conhecidos como pinks monitoram
o fórum de mensagens da empresa,
onde rapidamente ficam sabendo
quais problemas, reclamações e preo-
cupações podem exigir atenção.

Uma das melhores maneiras de
medir se tiveram sucesso é rastrear
o Net Promoter Score (NPS) da em-
presa, calculado como a porcenta-
gem de clientes que recomendariam
sua empresa (os promotores) menos
a porcentagem dos que aconselha-
riam seus amigos a ficar longe (os
desertores). Por ser tão simples, essa
medida será entendida por todas
as partes de seu negócio e poderá
servir para unir e coordenar a or-
ganização inteira -para concentrar
todos em desenhar as experiências
corretas para os clientes e entregá-
las impecavelmente.

Criar processos repetíveis não
é fácil e costuma exigir grandes
investimentos em TI, treinamen-
to, programas de gerenciamento
de mudança, exame minucioso de
missão, visão e valores da empresa,
e liderança comprometida. •
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