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Uma pesquisa realizada pela Purdue University a respeito dos serviços prestados ao consumidor 
revelou um resultado surpreendente: 89% dos clientes que tiveram seus problemas com produtos 
ou serviços resolvidos de forma satisfatória voltaram a consumir na mesma empresa, contra 78% 
dos que desde o princípio tiveram uma experiência satisfatória com o produto ou serviço. 
 
À primeira vista, a conclusão a que se pode chegar é a de que o cliente que tem seus problemas 
rapidamente resolvidos de forma satisfatória, em sua maioria, apresentam propensão a voltar a 
consumir com mais freqüência do que aquele que teve uma experiência positiva. De outra forma, 
no final o que conta é o desfecho, ou seja, como a situação se desenrolou. 
 
Pode-se usar um exemplo cotidiano para exemplificar este fato: imagine que você tenha 
comprado uma torta em um supermercado e, ao chegar em casa, percebe que a mesma está 
estragada. A primeira reação é a de frustração, a segunda é de indignação, a terceira é de 
desabafo com alguém, obviamente condenando a empresa e, a quarta, é a de que se não for feita 
a troca no supermercado, nunca mais se pisa naquele local. 
 
Então imagine você de volta ao supermercado, com a torta estragada na mão, bravo, pensando 
mil coisas: "mas se não trocarem faço um escândalo" ou "eles que ousem não trocar que vou ao 
Procon", ou ainda "não vão trocar, tenho certeza que não vão". Chegando lá, você expõe o 
problema com o produto, o encarregado rapidamente lhe conduz ao gerente que dá uma olhadela 
na torta estragada e, mais que depressa, troca o produto e lhe pede mil desculpas (e não inventa 
desculpas como antigamente).  
 
Nesta, e na maioria das situações similares, o que vai valer é a percepção. Sua experiência final. 
Neste caso, o desfecho foi feliz. Você vai voltar, em geral, satisfeito ou no mínimo não-insatisfeito 
com a empresa e com o produto. Vai sentir que seus direitos foram respeitados, vai sentir que lhe 
deram atenção, que você foi ouvido e na próxima vez que for comprar uma torta provavelmente 
vai se lembrar do local e, possivelmente, retorna à loja. 
 
A percepção que fica é o que as pessoas acreditam que tenha acontecido, ou seja, seu problema 
teve toda a atenção merecida, e não o que realmente aconteceu: houve um descuido inicial por 
parte da empresa. Para citar uma segunda pesquisa, o autor concluiu que a imagem (positiva ou 
negativa) gerada pela compra exemplificada acima é influenciada pelos pontos altos (rápida 
resolução do problema) contra os pontos baixos (produto com problemas), seguido pela evolução 
(rápida atenção dos responsáveis pelo supermercado) e o desfecho (uma nova torta, agora em 
bom estado para consumo). 
 
Pode-se usar mais uma analogia para expressar um ponto importante. Rapidamente, responda: 
chama mais atenção o aluno que tira duas notas 7 e passa com a média, ou aquele que tira 4 e 
depois 10, e também fecha com a média? Aqui vale o princípio da evolução, evoluir de uma 
situação ruim para uma boa deixa aparentemente uma melhor impressão do que ser mediano 
durante toda a experiência.  
 
Não se está pregando que se deva permitir que problemas surjam e depois sejam rapidamente 
resolvidos, isto a longo prazo causa desgaste da imagem e custos de reposição. O que se está 
tentando ressaltar é que experiências negativas podem ser revertidas e utilizadas a favor da 
empresa. Em uma experiência ou contato, o ponto preponderante ou mais marcante é o seu 
desfecho. 
 
A forma de atuação depende de cada uma das pessoas que direta ou indiretamente venham a ter 
contato com o cliente, ou melhor, que venha a somar alguns pontos no contato (positivo ou 
negativo) é este fato que denota a importância de comprometer todos, mas absolutamente todos 



os colaboradores com a causa não da empresa e, sim, do cliente, pois cada um é único e quanto 
se dispõe a estar comprando produtos ou serviços espera esta personalização. 
 
Para os clientes (grupo no qual também nos incluímos) não importa se nosso pneu furou, nosso 
pagamento atrasou, se estamos cansados ou demasiadamente estressados. Naquele momento, 
ele quer o melhor atendimento que puder existir e nossa função é proporcionar o encantamento, a 
solução do problema ou ainda disponibilizar o que temos de melhor, para aquela pessoa à nossa 
frente. 
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