
dir precisamente a satisfação,
quais atributos agradam aos con-
sumidores e como medir o retorno
de investimentos para atender me-
lhor o público da loja.

Apesar da notável melhoria em
serviços e atendimento, os super-
mercados norte-americanos vêm
enfrentando um ambiente cada
vez mais complexo: aumento da
competição com outros canais e
crescente concentração do merca-
do, além de avanços tecnológicos,
de mudanças nas exigências e es-
tilos de vida dos consumidores e
nas questões trabalhistas.

Esses fatores tornam ainda mais
essencial buscar formas de agra-
dar ao cliente. E os supermerca-
distas sabem disso. Reconhecem
a importância que consumidores
satisfeitos desempenham em uma
estratégia de negócios bem-suce-
dida. O que não está claro é como
medir precisamente tal satisfação
e os resultados que ações para am-

Estudo realizado
em uma rede de

supermercados norte-
americana revela que
em 60% dos casos os
serviços são o atributo

que mais contribui
para alterar a

satisfação do cliente
em relação à loja.
Na seqüência, vem

a percepção de valor
do público (24%)
e a qualidade dos

produtos, sobretudo
dos perecíveis (16%).

pliá-la trariam à empresa. Pela
falta de ferramentas que permitem
responder a essas questões, as de-
cisões de investimentos são reali-
zadas de forma empírica: o vare-
jista faz aquilo que acredita fun-
cionar em sua loja.

Muitos supermercados pesqui-
sam periodicamente o grau de sa-
tisfação do cliente, mas não dis-
põem de mecanismos que o rela-
cione com desempenho ou ainda
que identifiquem os aspectos que
elevam ou diminuem o contenta-
mento com o supermercado.

O que sabemos, afinal, sobre o
histórico e as conseqüências de se
ter consumidores satisfeitos?

Embora algumas pesquisas te-
nham lançado novas luzes sobre
a relação "satisfação do cliente -
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so saber, por exemplo, como me-

empresas, independentemente
do setor de atuação. O assun-
to, entretanto, vem adquirindo
novas dimensões, sobretudo no
setor supermercadista. É preci-

atisfação do cliente não é
um conceito novo entre as



desempenho"
(chamada de

cadeia SC-D),
são necessários

esforços maiores
caso a empresa de-

posite no atendimento ao público
um peso significativo para sua so-
brevivência e crescimento.

Serviço, qualidade e valor
influenciam a opinião dos
consumidores

O esquema abaixo descreve a
cadeia SC-D. De acordo com ele,
é preciso identificar, em primeiro
lugar, os atributos (ou qualidades)
do ponto-de-venda que satisfazem
necessidades específicas do clien-
te. Se essas necessidades forem
atendidas, aumenta a fidelidade do
consumidor, que volta a comprar
na loja e faz propaganda boca a

boca favorável. Isso contribui
para a um melhor desempenho.

Para este artigo, analisamos o
caso de uma rede de supermerca-
dos dos Estados Unidos. O pri-
meiro passo foi identificar os atri-
butos que contribuem para um
bom atendimento. Feito isso, ob-
servamos se o nível de satisfação
se altera caso haja mudanças que
afetam os atributos valorizados
pelo público. Por último, medi-
mos a relação entre aumento ou
queda de satisfação e o desempe-
nho da loja.

Em um total de 250 supermer-
cados, foram analisados dados
como o grau de satisfação do cli-
ente e as vendas das lojas entre
1998 e 2001, além do perfil demo-
gráfico da região. As estatísticas
sobre o contentamento do consu-
midor com as filiais são obtidas
duas vezes ao ano por meio de pes-

quisas com cerca de cem consu-
midores. Essas pessoas respondem
a 21 questões, atribuindo pontos de
l (fraco) a 6 (excelente) à filial. A
última pergunta relaciona-se à sa-
tisfação geral, enquanto as de l a
20 avaliam atributos.

Na rede estudada, valor
contribui para ter clientes
mais satisfeitos

Como uma grande quantidade
de atributos tinham característi-
cas semelhantes, houve dificul-
dade de identificar com precisão
os fatores que contribuíam para
a loja fidelizar seus clientes, as-
sim como as implicações geren-
ciais da cadeia SC-D. Por essa ra-
zão, os atributos foram reduzidos
a apenas três, mantendo-se a sua
representatividade:

1 • Serviço: envolve aspectos
como simpatia dos funcionários,
velocidade de atendimento nos
caixas e os serviços oferecidos.

2 • Qualidade: diz respeito à
variedade e condições das frutas,
verduras, carnes, além da dispo-
nibilidade de outros alimentos de
consumo habitual.

3 • Valor: não se refere neces-
sariamente ao preço dos produtos,
mas à importância atribuída pelo
consumidor à loja por oferecer fa-
cilidades, programas de fidelida-
de, produtos específicos.

O estudo identificou que o ser-
viço é o fator que mais contribui
para alterar o grau de satisfação
em relação à loja, explicando
60% das mudanças na percepção
do consumidor. O valor foi res-
ponsável por mudar a opinião do
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público em
24% dos ca-
sos e a quali-

dade, em 16%.
Também divi-

dimos os atributos
em duas modalidades: os que con-
tribuem para a melhoria da satis-
fação na loja e os que ajudam a
mantê-la nos patamares atuais.
Concluímos que se a qualidade
dos produtos oferecidos por essa
rede melhorasse, a satisfação ge-
ral do consumidor com a loja não
aumentaria tanto. Entretanto, caso
o supermercado passasse a ven-
der alimentos com menor quali-
dade, o contentamento do cliente
cairia muito. Conclui-se, portan-
to, que qualidade é um fator de
manutenção da satisfação para
essa empresa.

Já o atributo valor, para esse
supermercado, contribui para au-
mentar a lealdade do consumidor.
Diante de ações que visavam ofe-
recer mais facilidades e vanta-
gens, elevando a importância (ou
valor) da loja, a satisfação do pú-
blico cresce. Em contrapartida, se
a empresa reduzisse essas ações,
o impacto no nível de contenta-
mento seria menor. Serviço, por
sua vez, pode ser tanto um atribu-
to de manutenção quanto de au-
mento da satisfação. Isso porque
o impacto sobre o desempenho é
praticamente igual frente a melho-
rias ou piora nos serviços.

Outra descoberta é que a rela-
ção entre o nível de satisfação e o
desempenho da empresa apresen-
ta complexidades adicionais. O
gráfico ao lado representa o de-
sempenho anual da rede estudada

(em vendas por metro quadrado)
em relação a mudanças que visa-
vam melhorar a satisfação geral
do consumidor - considerou-se
tanto os níveis menores de satis-
fação quanto os mais elevados.

É possível observar que quan-
do o consumidor já está muito sa-
tisfeito com a loja, as melhorias
implementadas têm impacto me-
nor sobre os resultados em com-
paração a mudanças negativas.

Pesquisas de satisfação do
cliente devem dar suporte
a decisões estratégicas

De acordo com a pesquisa, só é
possível alterar a percepção geral
que o cliente tem da loja e os re-
sultados, se o supermercadista con-
centrar-se simultaneamente nos três

fatores avaliados: serviço, qualida-
de e valor. Isso porque os clientes
podem ser especialmente sensí-
veis a alterações nos serviços da
loja, mas consideram qualidade
como precondição para freqüentá-
la. Eles também podem responder
de forma positiva a ações para
melhorar a percepção de valor, po-
rém em menor intensidade se com-
parada a novidades em serviço.

O estudo também confirmou
que o grau de satisfação do con-
sumidor influencia o desempenho
das lojas dessa rede. E isso traz
oportunidades e desafios ao setor.
Os supermercadistas devem se
conscientizar, por exemplo, que
as pesquisas de satisfação do
cliente não devem servir apenas
para identificar em que medida a
loja está atendendo às suas neces-
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sidades e expectativas. Esses re-
latórios também podem ser utili-

zados como ferramenta de suporte
a decisões gerenciais.

Devido à crescente necessidade de ampliar a
participação de mercado e de atender efetivamen-
te às expectativas do consumidor, os gestores de
supermercados deveriam acompanhar com maior
freqüência os indicadores fornecidos pela cadeia
SC-D. Entender de que forma o grau de contenta-
mento afeta os resultados permitiria criar planos
de ação para elevar a lucratividade. Nesse caso,
seria necessário acrescentar a essa ferramenta da-
dos de custos relacionados às estratégias que vi-
sam elevar a satisfação do público.

O desenvolvimento de instrumentos gerenciais que
permitem avaliações mais sofisticadas é um desafio
para os supermercados. Exige a alocação adicional
de recursos para a análise de dados e estimativas dos
custos relacionados a ações que visam melhorar o
atendimento ao cliente.

Deve-se calcular o retorno dos investimentos
em ações cujo objetivo é melhorar a opinião
do cliente em relação à loja

Estimar tais despesas é um pré-requisito para
analisar o retorno dos investimentos. É preciso
coletar essas informações e relacioná-las a cada
fator de satisfação. Isso não é uma operação sim-
ples e direta, pois exige envolvimento dos gestores
para monitorar a cadeia SC-D, além de uma boa
dose de criatividade.

O desafio atual é usar com eficácia dados de sa-
tisfação da clientela para melhorar os resultados
dos supermercados. Esse desafio, que exige uma
realocação substancial de recursos, é uma alterna-
tiva para as empresas se diferenciarem em tempos
de competição acirrada. Embora o setor possa, de
modo geral, acreditar que é fundamental atender e
satisfazer o público, talvez seja mais importante
transformar dados sobre satisfação do cliente em
uma ferramenta gerencial capaz de ajudá-los a to-
mar decisões de investimentos economicamente
viáveis e geradoras de lucratividade.
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