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Egresso da Universidade de Harvard, Fred Reichheld é 
considerado um dos melhores consultores do mundo, 
quando o assunto é a busca de resultados superiores 

através de melhorias na lealdade de clientes, funcionários e 
sócios. É autor de diversos livros, entre eles A pergunta definitiva: 
você nos recomendaria a um amigo (Editora Campus/Elsevier), de 

quem empresto o título para desenvolver este artigo. 
No último encontro da Comunidade Small Giants Brasil, foi 

abordado o mandamento Atendimento. E não é possível falarmos 
sobre atendimento sem mencionarmos esse livro e autor. 

Reichheld vê na satisfação do cliente a chave para o cres-
cimento com rentabilidade. Baseado nesse princípio, o autor 
criou o Net Promoter Score (NPS), ou índice Net Promoter, 
que mede o grau de satisfação do cliente através de apenas 
uma pergunta: "Qual é a probabilidade de você recomendar 
esta empresa a um amigo ou colega?". O autor explica que as 
respostas - notas que vão de 0 a 10 - dividem os clientes em 
três grupos: 

1. Os detratores, que atribuem à empresa notas iguais ou 
inferiores a 6. 

2. Os neutros, que avaliam a organização como 7 ou 8. 
3. Os promotores, que visualizam a empresa como 9 ou 10. 

Para extrair o NPS da empresa, basta diminuir o número 
de Promotores (P) dos Detratores (D). 

Caso a empresa esteja interessada em levantar não só números, 
mas também pontos fortes e fracos, o autor sugere acrescentar 
mais uma pergunta à principal: "Em segundo lugar, qual é o 
motivo mais importante para a nota que você atribuiu?". Para 
isso, mensure o resultado de cada experiência, visando detectar 
o que falta para o cliente identificar-se com a marca. 

Agrupar os clientes nesses três grupos faz do NPS um 
esquema simples e intuitivo, capaz de ser entendido pelos ge-
rentes comerciais e vendedores de qualquer empresa. "O mais 
importante é que esse esquema pode ser seguido. Os gerentes 
da linha de frente compreendem a idéia de aumentar o número 
de promotores e reduzir o de detratores mais rapidamente que 
entender que eles precisam 'aumentar o índice de satisfação 
do cliente em um desvio padrão'", explica. A partir daí, os 
esforços da empresa devem ser canalizados para transformar 
os clientes em promotores, enquanto diminui os detratores. 

"Os detratores não aparecem no balanço de uma empresa, 
mas custam muito mais do que a maioria dos passivos que os 
métodos tradicionais de contabilidade auferem cuidadosamente. 
Os clientes que se sentem ignorados ou maltratados encontram 
maneiras de se 'vingar'. Aumentam os custos com atendimento, 
ao reportarem inúmeros problemas; desmotivam o pessoal da 
linha de frente com suas queixas e exigências; queixam-se a 
amigos, parentes, colegas, conhecidos - a qualquer um que 
os ouça, o que muitas vezes inclui jornalistas, autoridades 
regulatórias e legisladores. Os detratores mancham a imagem 
da empresa e reduzem sua habilidade de atrair os melhores 
empregados e clientes", garante Reichheld. 
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Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 7, n. 84, p. 18-19, nov dez. 2011. 




