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Cliente satisfeito nem sempre é fiel. É o que afirma estudo da Ipsos Loyalty, área especializada 
em pesquisas de satisfação e lealdade de clientes. Divulgado na semana passada, o 
levantamento foi realizado entre os meses de julho e agosto de 2008 e contemplou 16 serviços 
nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, entre eles, banco, energia elétrica, gás e água 
residenciais, cartão de crédito, seguro de automóvel, supermercado, shopping center, posto de 
gasolina, internet domiciliar, telefonia móvel e fixa e TV por assinatura. 
 
Os resultados foram mostrados por meio do índice Ipsos, que varia de o a 100 pontos (veja 
tabela ao lado). Segundo o estudo, os setores que têm maior índice de fidelidade são aqueles 
em que as empresas detêm exclusividade no fornecimento. Neste sentido, energia elétrica, gás 
e água se destacam, respectivamente, com índices de 60, 58 e 56. Em relação à satisfação, o 
setor de gás é o que apresenta a melhor colocação entre os 16 segmentos analisados, com 84 
De índice ipsos. 
 
Em contrapartida, os setores de supermercados, shopping centers e cartão de crédito de lojas, 
que apresentam boas avaliações de satisfação por parte dos consumidores, são os que têm os 
menores índices de lealdade da pesquisa. O segmento de shopping centers, por exemplo, é o 
que possui o menor indicativo de fidelidade de todo o estudo. "De modo geral, o varejo é um 
setor que apresenta muitas ofertas e isso estimula a experimentação. Em relação aos 
shoppings, as pessoas gostam de ampliar a visitação a esses espaços por inúmeros motivos. 
Isso justifica seu baixo índice de lealdade", explicou José Roberto Labinas, diretor regional 
para a América Latina da divisão Ipsos Loyalty. 
 
Segundo Labinas, a pesquisa constatou, ainda, que os bancos, apesar de integrarem um setor 
extremamente competitivo, apresentam um índice de fidelidade acima da média (57), e um 
grau de satisfação bastante razoável (78). "Assim como os postos de gasolina, os bancos 
representam um segmento de grande competição. De um modo geral, além de estarem 
satisfeitos com o serviço, as ofertas de tais instituições são muito parecidas. Não há 
diferenciação. Fora que mudar de banco não é um procedimento simples como trocar de 
supermercado. Desta forma, as pessoas preferem continuar no banco em que são clientes", 
destacou o executivo. 
 
Em relação aos postos de gasolina, Labinas disse que os consumidores preferem pagar um 
preço mais alto pela qualidade do combustível do que correr riscos. "Esse é um dos motivos 
que explica a alta lealdade ao se tor", concluiu. 
 
TELEFONIA 
 
O diretor regional para a América Latina da divisão Ipsos Loyalty também ressaltou os 
segmentos de TV por assinatura e o de 
 
telefonia fixa como os que detêm níveis razoáveis de lealdade, porém, índices baixíssimos de 
satisfação - 66 e 61, respectivamente. "Nesta avaliação, os setores perdem, somente, para o 
ônibus urbano (57). Contudo, o que dificulta a mobilidade é novamente a falta de oferta de 
ambos os serviços. Em TV por assinatura, por exemplo, tudo é muito semelhante, há pouca 
diferenciação de canais. O consumidor não considera vantajoso mudar de operadora, sem falar 
que há o contrato de prestação de serviço, o que dificulta ainda mais a mobilidade", explicou 
Labinas. 
 
Já no setor de telefonia móvel, outro segmento bastante competitivo, os níveis de satisfação e 
de lealdade são mais altos se comparados aos da telefonia fixa. No entanto, em relação à 
pesquisa como um todo, está entre os menores índices de satis facão (69). "Já a fidelidade 
desses clientes está um pouco acima da média, com 51 do índice. Mas constatamos, por meio 
de outros estudos, que o advento da portabilidade requer um maior trabalho de 
conscientização", afirmou Labinas. 
 



PREÇO 
 
Quando perguntado ao cliente se escolhe o fornecedor por qualidade em detrimento ao preço, 
a maioria dos consumidores destacou o posto de gasolina como o segmento que mais merece 
atenção. Com a pontuação de 81, foi seguido pelo supermercado (77) e mais cinco segmentos 
que permaneceram empatados em terceiro lugar com 75 pontos: seguro de automóvel, cartão 
de crédito banco, metrô, shopping center e cartão de crédito loja. Já os que optam por preço o 
fazem em segmentos como cartão de crédito bancos (85), supermercado (82), cartão de 
crédito loja (81) e shopping center (78). 
 

 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 ago. 2009, p. 19.  


