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ão há nada melhor para uma empresa que um cliente satisfeito, pois, assim, 
ele voltará muitas e muitas vezes. Inúmeras empresas fazem de tudo para 
atingir esse nível, transformam esse objetivo em slogan: "Existimos para 
deixar você satisfeito","... para fazer você feliz". Mas entre as organizações 
que satisfazem o consumidor e aquelas que só afirmam fazê-lo há uma 
grande diferença. A Apple, por exemplo, consegue que seus clientes façam 
fila e marquem no calendário as datas e os lugares onde eles irão anunciar 
os novos produtos. Outra empresa que é sinônimo de serviço ao consumi
dor é a Zappos. Existem dezenas de histórias sobre o que a equipe dessa 
loja v ir tual de sapatos faz para garantir que seus clientes fiquem satisfei
tos. 

Um desses clientes, por exemplo, convidado para ser padrinho em um 
casamento distante, pediu sapatos que combinassem com o smoking e es
colheu um tipo específico de entrega, para ter o sapato em casa três dias 
antes da cerimônia. Mas a empresa de logística contratada enviou-os para 
outro lugar. Depois de o cliente reclamar muito com a transportadora, des
cobriu que eles (os sapatos) finalmente estavam na sua cidade, na véspera 
do voo dele. Contente, ligou para a empresa de entrega, perguntando a que 
horas fechariam, porque ele passaria lá, pegaria os sapatos e os levaria 
para casa. A resposta da atendente: A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



— Senhor, esse tipo de procedimento 
só é possível depois de efetuarmos 
uma primeira tentativa de entrega. 

Paciente, ele explicou o caso, disse 
que ele embarcaria no avião, e eles 
poderiam não entregar a tempo, etc. 
Ela, então, respondeu que se ele en
trasse em contato com o vendedor, 
talvez pudessem fazer algo. O cidadão 
ligou para a Zappos, e a atendente 
disse que ia tentar falar com a trans
portadora. 
— Mas para ter certeza, já enviei, em 
uma entrega "superexpressa", outro 
par para o senhor. Estará na sua por
ta na primeira hora da manhã. 

Um par de sapatos grátis e um 
cliente satisfeito. Em algumas situa
ções a satisfação não é mensurável. 
Como no caso do atendente, da mes
ma Zappos, que ficou 8 horas e 47 
minutos falando com um cliente no 
telefone. 

Mas a verdade é que, não, você 
nunca irá conseguir satisfazer todos 
os clientes. Porém, deve se esforçar 
para que o número deles superem - e 
muito - o dos que reclamam. Também 
pouco adianta perguntar ao cliente o 
que ele gostaria para ficar satisfeito. 
A resposta para essa pergunta é auto
mática e envolve descontos de pelo 
menos 75%. Devemos levantar as ne
cessidades dos clientes e usar essas 
informações para aumentar a satisfa
ção dele, mas sem perguntar direta
mente sobre ela antes da venda ser 
fechada. Algum tempo depois da con
clusão do negócio, sim, questionários 
serão bem-vindos. 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO - Satisfazer os 
clientes não significa mimá-los nem 
enchê-los de opções. Significa ir além 
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e descubra o que mais ele precisa. Pode ser que seja algo 
que não esteja no seu mix de produtos ou serviços, mas 
você certamente conhece alguém que poderá ajudá-lo. A 
satisfação nem sempre vem de forma direta. 

Gerenciar a satisfação do cliente de forma eficiente é um 
dos maiores desafios de uma organização. Existem várias 
ferramentas à disposição. Uma das mais recentes é per
guntar ao cliente se ele o indicaria a um amigo e por quê. 
Esse é o tema central do livro A pergunta definitiva - Você nos 
recomendaria a um amigo?, de Fred Reichheld (Editora Cam
pus/Elsevier). O autor relata que através do que ele chama 
de Net Promoter Score - algo como o Índice do Promotor 
em Rede - é simples medir como está a satisfação dos 
clientes em relação à empresa. 

Para usar esse índice, faça uma pesquisa com seus 
clientes e pergunte qual é a possibilidade de, entre zero 
a dez, eles recomendarem a sua empresa a um amigo. 

Quem dá nota dez ou nove é o promotor, o cliente que 
está super satisfeito. 
Quem dá nota sete ou oito é o cliente neutro, aquele 
que compra de você, diz que nunca teve problemas, 
mas também não está empolgado com a marca ou com 
o atendimento que recebe. 
Qualquer outra nota de seis para baixo vem dos difa-

madores, aqueles que continuam a comprar de você por 
algum motivo, mas que não o indicariam nem para o 
pior inimigo. 

Assim, para calcular o seu Net Promoter Score, confi
ra o número de promotores e diminua do número de 
dif amadores. Quanto maior for o resultado, melhor. Além 
dessa, ainda existem outras formas de medir a satisfação 
de seus clientes. Eis, então, algumas delas: 

Pesquisa por empresa especializada-Poucas empresas usam 
essa ferramenta devido ao custo. Então, caso encomen
de uma pesquisa dessas, aproveite para tentar levantar 
outros dados sobre seus clientes, além da satisfação. 
Reclamações-As reclamações são uma forma extrema

mente direta de medir o índice de satisfação do cliente 
e as maneiras disponíveis na empresa para solucioná-
los. Os números são fáceis de serem analisados: basta 
verificar o total de reclamações feitas nos últimos meses 
e compará-las. Mas reclamações também têm uma ma
neira muito mais direta de ser útil para você: simples
mente ouça-as. A l i está um cliente que pede para ficar 
satisfeito e lhe dá todas as direções de como fazê-lo. 
Questionários-É também uma técnica eficiente e que, 
se feita pela própria empresa, pode ser bem barata. 
Apenas tenha em mente que ela não terá o rigor cien
tífico das pesquisas feitas por profissionais, mas como 
guia geral da satisfação pode servir muito bem. Envie 
por correio ou e-mail, faça poucas perguntas e, para 
facilitar, envie um brinde para os primeiros que res
ponderem. 
Redes sociais - Mantenha uma página em um site de 
redes sociais. Atualize-a sempre, faça perguntas di
retamente aos clientes. 

Falar com o cliente diretamente - Nos encontros a partir 
da segunda compra daquele cliente, você pode, e deve, 
checar a satisfação dele. O fato de já estar fazendo 
uma segunda compra diz muito sobre isso. Aproveite 
para saber mais, pergunte como está sendo o dia a 
dia dele com o produto ou serviço adquirido, se ele 
teve alguma dificuldade, etc. 
Pesquisa telefônica - Ligar para um cliente e perguntar 
se ele está satisfeito com o que comprou é sempre 
uma boa política e algo que deve fazer parte da roti
na dos vendedores. Mas não simplesmente ligue; 
anote as respostas de todos os entrevistados, desen
volva gráficos e tabelas e analise mensalmente essas 
informações. 

Como você pode perceber, custa pouco para garan
t i r e manter a satisfação dos clientes. Uma palavra, 
um sorriso, muitas vezes, fazem a diferença. É o óbvio, 
não? Mas muitos não os aplicam, ficam na guerra de 
preço/desconto e, por isso, não lucram tanto como 
poderiam. 
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Text Box
Fonte: Venda Mais, Curitiba, ano 18, n. 218, p. 54-58, jun. 2012.




