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O cliente passa pelo caixa e logo depois o produto cai no chão. A cena, corriqueira, pode ser 
encarada de várias maneiras pelos lojistas. Repor o produto independentemente de quem seja o 
responsável, dizem os consultores, é a melhor opção. A iniciativa faz com que os clientes 
mantenham uma boa impressão da empresa e tornem-se fiéis.  
 
Consultor e pesquisador do Programa de Administração do Varejo da USP (Provar), Fernando 
Potsch lembra que pesquisas revelam que o consumidor satisfeito propaga esta informação para 
cinco pessoas, enquanto o insatisfeito queixa-se com 20. Por isso, diz o consultor, os princípios da 
empresa devem estar muito presentes no treinamento dos funcionários.  
 
- Os princípios devem ser baseados em direitos e deveres, uma vez que não é somente a empresa 
que tem obrigações. O treinamento deve fazer com que os funcionários entendam que minimizar 
o problema é a primeira medida a ser tomada- explica Potsch.  
 
Para o consultor, um refrigerante derramado pode até não ser um problema para a loja. Porém, 
para o cliente, a roupa suja é um grande transtorno. "O funcionário deve estar apto a minimizar o 
problema de imediato, mesmo que ele não exista. Somente assim o cliente vai perceber que o 
dano não é grande. Se o atendimento imediato não for satisfatório, o problema ganha proporções 
que podem ser ruins para a empresa", afirma.  
 
Gerente de operações do Bob's, Antônio Detsi afirma que o padrão da rede é ressarcir o cliente 
em 100% dos casos de incidente na loja, mesmo depois que os produtos já foram pagos e 
independentemente de quem foi o responsável. Segundo Detsi, este é um padrão de atendimento 
da empresa cujo custo é insignificante, principalmente diante do retorno em imagem que a marca 
ganha.  
 
- A satisfação do cliente não tem preço. Repor o produto é um gesto simpático que ajuda, 
inclusive, a fidelizar o consumidor. O importante, para nós, é não deixar que nenhum cliente saia 
insatisfeito da loja - diz.  
 
Fernanda Hertel, gerente de marketing da rede HortiFruti, com 11 lojas no Rio, diz que seus 
funcionários são orientados a substituir todos os produtos danificados dentro das dependências da 
empresa. "Isto gera um bom relacionamento. O cliente, quando observa este tipo de preocupação 
por parte da loja, fica mais suscetível ao retorno. Muitas vezes, ele pode até não saber porque 
está retornando, mas a realidade é que ele volta", observa.  
 
Ressarcimento  
 
José Carlos Freitas, diretor da Freitas e Consultores Associados, confirma que ressarcir o cliente é 
uma atitude gentil que dá segurança e respaldo aos consumidores. O consultor sugere ainda 
outras medidas que as empresas varejistas poderiam adotar para agradar ainda mais seus 
consumidores.  
 
- Nas redes de fast food, por exemplo, uma das principais virtudes é o tempo de espera. Se 
demorar mais do que o padrão, por exemplo, a loja deveria dar uma cortesia ao cliente. Este é 
um típico problema que não é do consumidor, mas onde ele acaba sendo lesado e tendo uma 
imagem ruim da empresa - explica Freitas.  
 
Para o consultor, estes e demais problemas podem ser resolvidos por meio de uma cultura 
organizacional bem difundida entre a equipe. "A falta de comunicação faz com que um atendente 
queira repor o produto - utilizando até mesmo o bom senso - e seja repreendido por um superior. 



Enquanto isso, a empresa acha que todos os clientes estão sendo atendidos da mesma maneira", 
afirma.  
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