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A satisfação do cliente é o objetivo de todas as empresas. O que deve ser feito
para atingir esta meta? Que obstáculos a empresa terá de vencer?
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onsiderando que atualmente vivemos um momento
marcado pela concorrência acirrada, verificamos que para

garantir a sobrevivência de uma empresa  a essa situação é
preciso que ela, no mínimo, atenda às exigências do mercado.
É nesse sentido que o marketing estratégico vem
desenvolvendo seus estudos: captar as exigências do mercado
de modo a analisar, planejar, implantar e controlar as mudanças
necessárias dentro das organizações, tornando-as capazes de
responder às necessidades e expectativas da clientela.

Sabemos que é possível relacionar exigências do
mercado com satisfação do cliente. Para que se alcance a
satisfação do cliente, é necessário o desempenho de uma tarefa
altamente complexa, mas que parece ao leigo extremamente
simples, isto é basta que a empresa execute o serviço de acordo
com as expectativas da clientela. Se o desempenho da empresa
estiver longe de suas expectativas, o consumidor estará
insatisfeito. Se estiver de acordo com as suas expectativas,
estará satisfeito, porém não hesitará em trocar de marca ou
produto caso surja uma oferta melhor. Se o serviço oferecido
superar suas expectativas, ele estará satisfeitíssimo, ou até
mesmo encantado com o desempenho da empresa. Esse
encantamento é condição determinante na criação da fidelidade
do cliente. Atualmente, sabe-se que sai mais barato para a
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empresa manter seus atuais clientes do que conquistar novos
no mercado. Kotler, por exemplo, admite  que o custo estimado
de atrair novos consumidores é cinco vezes o custo de mantê-
lo satisfeito.1  Uma questão complicada, mas aparentemente
simples, que  aqui se coloca é sobre o que pode uma empresa
fazer para assegurar a fidelidade de sua clientela.

Como uma empresa pode criar a sensação de satisfação
nos clientes? Quais os instrumentos a serem utilizados de forma
a provocar a sensação de encantamento? Isto vem se revelando
como uma das maiores preocupações e problemas das
empresas nos dias atuais.

Embora reconheçam que o encantamento do cliente é
fundamental às organizações, as empresas sabem que não é
tarefa fácil avaliar se o atual grau de satisfação dos consumidores
é suficiente para que possam contar com sua fidelidade.

Atualmente, algumas empresas estão buscando aumentar
as expectativas do mercado e procurando aprimorar suas
condições de atendimento. Essas empresas são orientadas de
modo a sempre buscar a Satisfação Total do Consumidor. Utiliza-
se a questão da satisfação total do cliente, não somente como
um problema a ser eternamente analisado, mas, também, como
uma fonte de oportunidade das empresas se destacarem no
mercado.

Então, como surgem as expectativas dos consumidores
em relação aos serviços prestados por uma organização? Elas
nascem, tomando-se como base as compras passadas, as
recomendações dos amigos, a propaganda da empresa, o
conhecimento do cliente sobre o produto ou serviço, etc. Porém,
o grande desafio na implantação de um programa que vise à
satisfação total do cliente não está nas condições do mercado,
mas, justamente, dentro da empresa. A criação desse conceito

1 KOTLER, Philip,  Administração de Marketing. São Paulo: Atlas. 725 p.
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dentro da própria empresa é muito difícil. Torna-se necessário
criar uma cultura nesse sentido, que faça com que todos os
funcionários estejam dispostos a trabalhar em função da
satisfação dos clientes.

Contudo, como atender às exigências dos consumidores
em relação à prestação dos serviços é um processo contínuo,
torna-se necessário mensurar sempre o grau de satisfação do
mercado, mantendo-se atento as suas tendências, de forma
que a empresa não fique desatualizada. A empresa não deve
apenas avaliar o grau de satisfação de seus clientes em relação
ao mercado, mas, também, é importante que ela avalie o grau
de satisfação dos consumidores em relação à concorrência. É
fundamental para uma organização estar ciente das condições
das empresas concorrentes: características do produto, preços,
prazos, formas de pagamento, fornecedores, garantias, entre
outros.

Existem algumas maneiras distintas para se avaliar o grau
de satisfação do consumidor. Kotler demonstra alguns dos
métodos mais utilizados pelas organizações, que
reproduziremos a seguir.

Ferramentas para rastrear e mensurar aFerramentas para rastrear e mensurar aFerramentas para rastrear e mensurar aFerramentas para rastrear e mensurar aFerramentas para rastrear e mensurar a
satisfação do consumidorsatisfação do consumidorsatisfação do consumidorsatisfação do consumidorsatisfação do consumidor.....

Sistema de reclamações e
sugestões.

Uma organização que se preocupa com a
satisfação do cliente deve facilitar o processo de
recebimento de sugestões e reclamações dos
consumidores. Há diversos meios de fazer isso. A
empresa pode fornecer formulários aos
consumidores para que anotem suas satisfações e
reclamações, pode colocar caixas de sugestões
nos corredores, contratar um ombudsman para
cuidar das queixas e reclamações, ou até mesmo
implementar um sistema de linhas telefônicas
exclusivas para reclamações.
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Há algumas precauções que a empresa deve tomar
quando for mensurar a satisfação dos consumidores. Deve
prestar atenção ao fato de que, nem sempre, dois consumidores,
ao declararem que estão muito contentes com os serviços da
empresa, estarão satisfeitos pelo mesmo motivo. Ou seja, um
pode estar contente com o serviço de entrega, enquanto que o
outro poderá estar satisfeito com a forma de pagamento, ou
preço. Outro fator que merece muita atenção é o de que a
pesquisa pode ser manipulada pelo gerente ou responsável
pelo estabelecimento, no sentido de excluir os consumidores
insatisfeitos da pesquisa, ou, até mesmo, alterar suas respostas.
Enfim, deve-se prestar atenção para que os dados sejam
coletados corretamente e os resultados dos estudos sejam
fidedignos, de modo a determinar com clareza como a instituição
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está  caminhando, que imagem os consumidores têm da
empresa, e, a partir daí, implantar as alterações necessárias,
visando, sempre, a satisfação total do cliente.

O Pão de Açúcar foi a primeira empresa do ramo de
supermercados a contratar um ombudsman para ouvir seus
clientes. Vera Giangrande foi a primeira ombudsman do cliente,
tornando-se, em 1993, responsável por um canal de
comunicação direto com o mais alto escalão da empresa. Para
o funcionamento  da área, foi criada uma estrutura equipada
com telefonia e informática que contava com a participação de
quatro assistentes, além da coordenadora. Desenvolveu um
software adequado às necessidades do setor e implantou um
processo que, além de humanizar as relações entre cliente/
empresa, favoreceu o desenvolvimento de uma cultura de
qualidade na organização, permitindo agilizar procedimentos
de atendimento às expectativas e necessidades do consumidor,
ouvindo suas queixas e oferecendo-lhes respostas imediatas
aos seus problemas, reforçando, desse modo, a credibilidade
na empresa.

Para conquistar e reforçar a credibilidade, o Pão de Açúcar
empenhou-se em tentar mostrar ao consumidor que a
contratação  de uma ombundsman era mais que a prestação
de um serviço de atendimento ao cliente, constituindo-se na
presença de “uma pessoa realmente preocupada com ele”.

 Se ainda não é tão comum a figura do ombudsman,
como ocorreu no Brasil nos pioneiros Folha de São Paulo e
Pão de Açúcar, ao menos já faz parte da rotina de um grande
número de empresas ouvir sua clientela através de caixinhas
de sugestão, questionários, formulários, consultas telefônicas
ou cartas-resposta. Trata-se de verdadeira batalha pela conquista
da fidelidade do cliente, que tem diante de si cada vez maior
número de opções oferecidas pelos concorrentes, no que se
refere a conduta, produtos e serviços. Os concorrentes, nessa
guerra, ressaltam vantagens como melhor preço, maior agilidade
no atendimento, melhor qualidade do produto, melhores condições
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de entrega, possibilidades de troca, entre outras, obrigando a
empresa não só a se pautar por esses padrões como também
ultrapassá-los, indo além das ofertas do mercado.

O esforço para manter a fidelidade do cliente inclui a
instalação de um processo de interação permanente com ele,
elevando a qualidade do atendimento para além do ato de comprar,
oferecendo-lhe assistência e acompanhamento após a efetivação
de um negócio. Mas esse empenho alcançará escassos resultados
se  a disponibilidade dos funcionários, sua boa vontade e presteza
no atendimento não estiverem integrando esse processo. Isto
implica, por parte da empresa, a necessidade de uma política de
manutenção da satisfação de seus próprios funcionários em relação
ao trabalho que executam.

É importante que se resgate a iniciativa dos funcionários,
valorizando sua capacidade de inovar, como forma de criar valor
na distribuição de produtos e serviços. Isto requer a aplicação de
um  modelo participativo que por sua vez sugere uma prática
democrática contínua no cotidiano da organização, capaz de elevar
a auto-estima dos funcionários, sua disposição para o trabalho e
desenvolver um processo de lealdade em relação à empresa.

Aqui se chega a uma questão sugerida, por Bryan Husted,
da Escola de Graduados em Administração e Direção de
Empresas do Instituto Tecnológico de Monterrey, nos Estados
Unidos. Husted analisa a competitividade e o acirramento da
luta no mercado, onde as bases da vantagem competitiva estão
assentadas nos baixos custos e na diferenciação de produtos
e/ou serviços.

“Contudo” – diz Husted - “num mundo em que a
concorrência é cada vez mais feroz, e a grande maioria das
empresas busca baixar seus custos e diferenciar seus produtos,
um terceiro candidato está emergindo para sustentar a vantagem
competitiva: a reputação da empresa, um enfoque que abre
uma  gama totalmente nova de estratégias”. Essa reputação trabalha
sobre dois pilares da empresa: os clientes e os funcionários,
ajudando a obter fidelidade dos primeiros e lealdade dos segundos.
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Assim, as estratégias a serem desenvolvidas devem se orientar
para o interior e para o exterior  da empresa.

Olhar para o interior da empresa  implica admitir que o bom
gerenciamento organizacional exige confiança, estímulos, atenção
e transparência nas relações funcionais.

A introdução sistemática de processos contínuos de
consultas e pesquisas em que os funcionários opinam, avaliam,
sugerem, bem como a criação de “hot lines” com escalões
superiores, podem gerar o aumento da eficiência com a criação de
um clima de trabalho agradável, a partir do estímulo à cooperação
e participação.

O crescimento da motivação do trabalho decorre, em boa
medida, da diminuição das tensões, da redução dos conflitos e do
aumento da cooperação que, por sua vez, cresce com o
estabelecimento da confiança entre os grupos e hierarquias.

Alcançam êxito as empresas que sabem estabelecer esse
clima e recompensar adequadamente o empenho de seus
funcionários. Sobre esta questão, Berry admite que:

“Essas empresas avaliam o desempenho
de seus funcionários prestadores de serviços
e recompensam sua excelência. Os
funcionários sabem que serão avaliados na
realização de seu trabalho e que vale a pena
fazê-lo bem. Os funcionários se preocupam
em dar o melhor de si e lutam continua-
mente para melhorar. A responsabilidade
pessoal pela execução do trabalho e o
reconhecimento pelo desempenho
excelente contribuem para esse clima de
realização.”2

Uma das empresas que se mostraram sempre sensíveis
às mudanças sendo muito ágeis em implantá-las e adotaram
como política de rotina a sensibilização, motivação e lealdade

2 BERRY, Leonard L. Serviços de satisfação máxima. Rio de Janeiro: Campos, 1996
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de seus funcionários foi a Wal Mart:

“... a habilidade da Wal Mart de motivar
seus funcionários ia além de suas
compensações monetárias. A motivação
se relacionava diretamente com a atenção
que a firma dispensava às pessoas e que
continuava sendo a viga mestra de sua
cultura corporativa. À medida que as
operações da companhia se tornavam
mais amplas e tecnologicamente mais
complexas, os executivos faziam o
possível para nutrir o moral dos
empregados enfatizando que a verdadeira
chave para o sucesso da companhia
estava nos esforços de seu pessoal.
Demonstrando respeito pelas opiniões
dos funcionários e incluindo-os, mesmo
os dos níveis mais baixos, no processo
de tomada de decisões da corporação, a
administração fazia com que eles
sentissem um genuíno senso de
participação.”3

Essa participação dos funcionários requer um
compromisso de mão dupla, centrado na transparência
administrativa. Se de um lado a empresa espera que seus
funcionários executem seu trabalho com alto nível de qualidade,
de outro, é essencial que ela forneça ao funcionário os
instrumentos necessários para que ele possa atender às suas
expectativas. Segundo Jeremy Main4 , a qualidade do trabalho de
um funcionário é resultado de uma série de fatores. O efetivo
cumprimento das promessas feitas aos funcionários é um desses

3 VANCE, Sandra S. e SCOTT, Vance S. Wal Mart: a história do fenômeno do varejo de Sam
      Walton.São Paulo: Book Express, 1995.p. 108.
4 MAIN, Jeremy, Guerras pela qualidade. Rio de Janeiro: Campus. 1994
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fatores. Como a empresa pode exigir comprometimento por parte
de seus funcionários se ela mesma não se preocupa com sua
credibilidade? Se o funcionário não acreditar na empresa,
dificilmente ele irá se dedicar para realizar um trabalho de alta
qualidade. Além da certeza do comprometimento da empresa, o
funcionário deve receber incentivos como treinamento, educação
permanente, clara percepção de seu talento, remuneração extra,
reconhecimento pelo trabalho bem feito, valorização de seu
empenho, entre outras.

A questão da lealdade relaciona-se com a reciprocidade.
Nesse caso, é comum observarmos  que o funcionário  leal  é
aquele que vê na empresa uma parceira que lhe faz cobranças,
mas, que em troca, lhe dá a devida importância e o recompensa
adequadamente. Assim, quando entende que a empresa
efetivamente investe em sua formação e lhe  oferece recompensas
pelo seu trabalho, o funcionário fica satisfeito e se sente envolvido
pela vontade de contribuir para que a empresa cresça  cada vez
mais, para que ele possa crescer juntamente com ela.

 Em suma,  o que a empresa deve oferecer para motivar
seus funcionários não vai além do atendimento das necessidades
básicas de qualquer ser humano. Como, porém,  o ser humano é
complexo, essas necessidades e interesses são variados, além de
variarem, também, no tempo e no espaço.

Maslow5,  falando sobre motivação, trata de diferentes níveis
de necessidades, propondo uma classificação piramidal, que, a
partir do vértice,  se distribui da seguinte maneira:

5 - Auto-realização
4 - Reconhecimento
3 - Amor/Aceitação
2 - Segurança
1 - Necessidades fisiológicas

A primeira está relacionada com a sua sobrevivência, o que
inclui alimentação, vestuário, abrigo, reprodução. Atendidas essas

5 Apud CARNEIRO, Regina Ramos. In Varejo: administração de empresas comerciais. São Paulo:
       Editora SENAC, 1997, p.218.
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necessidades básicas, o homem irá sentindo a emergência  de
outros tipos de necessidade, no sentido de alcançar a plenitude de
suas potencialidades, com o desenvolvimento de sua capacidade
criativa.

Isto equivale, aproximadamente, ao que Agnes Heller, falando
sobre Marx, caracteriza como homem rico: “el hombre rico es el
hombre rico en relaciones humanas”.6

Assim, tem-se que quanto mais enriquece do ponto de vista
humano, mais necessidades passa a ter esse homem, porque
novas necessidades são criadas, no seu processo de busca de
sua auto-realização.

No campo profissional, a empresa precisa dispor de um
corpo de executivos que dominem essas concepções teóricas
para traçar a política de relações humanas da empresa. Não há
mais lugar, hoje, para as chefias que ignoravam questões básicas
da natureza humana, e sustentavam-se, de modo geral, no modelo
autoritário de administração.

Sobre esta questão, Whiteley e Hessan dizem  o seguinte:

“Quando as pessoas vivem em uma
cultura que adota essa abordagem
autoritária, elas normalmente passam
grande parte do tempo bajulando,
marcando território (...) e nada disso
agrega valor para o cliente”7

Se não agrega valor para o cliente, que benefícios trará para
a empresa ?

“As medições tradicionais das perdas
causadas pela rotatividade de funcionários
concentram-se apenas nos custos de
recrutamento, contratação e treinamento
de novos funcionários. Na maioria dos

6 Ver HELLER, Agnes. Teoria de las necesidades em Mark. Barcelona: Ediciones  Peninsula.1986.p.154.
7 WHITELEY, Richard e HESSAN, Diane. Crescimento orientado para o cliente. Rio de Janeiro:Campus,
      1996.p.147.
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cargos de serviços. O custo real da
rotatividade é a perda em produtividade
e a redução da satisfação dos clientes.”8

Em contrapartida, podemos observar que a valorização
adequada do funcionário competente pode facilmente ser convertida
em aumento de sua produtividade.

 Olhando, portanto, para dentro da empresa, os
investimentos em qualidade se orientam para a melhoria nas
relações com funcionários, visando seu treinamento que
compreende aprendizagem contínua, sua satisfação e a partir
desses elementos, sua lealdade e compromisso efetivo. De acordo
com Schlesinger e Heskett:

“Está emergindo um novo modelo de
serviços em substituição ao velho modelo
de industrialização de cada elemento do
negócio. Nesse novo modelo, as
empresas:

- Valorizam os investimentos em pessoas tanto quanto os
investimentos em máquinas, e às vezes mais.

- Utilizam tecnologia para dar apoio aos esforços de homens e
mulheres da linha de frente, não somente para monitorá-los ou
substituí-los.

- Tornam o recrutamento e o treinamento de vendedores e
supervisores tão importantes quanto os de gerentes e altos
executivos.

- Interligam a remuneração ao desempenho para funcionários
de todos os níveis, não apenas para os mais graduados.”9

Motivar o funcionário através de prêmios que podem dobrar
seu salário é prática adotada por muitas empresas, entre as quais

8 HESKETT, James L et alli. Colocando a cadeia serviços-lucros para funcionar. In: Atuação espetacular/
      Harvard Business review Book. Rio de Janeiro: Campus, 1997.p.241.
9 SCHLESINGER, Leonard A. e HESKETT, James L. A empresa de serviços orientada para serviços.
       In Atuação espetacular – Harvard Business Review Book. Rio de Janeiro: Campus. 1997. p. 74.
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o Pão de Açúcar. Em 1991, passando por grave crise financeira, o
Pão de Açúcar ampliou sua comunicação com os funcionários,
procurando torná-lo parceiro na busca de qualidade dos serviços,
visando aumento de vendas e lucro. Adotou um programa de
premiações – o Plano Ganhe Mais, que, no primeiro mês, teve
como saldo um crescimento de vendas da ordem de 6%. Os
prêmios oferecidos obedeciam a dois critérios: aumento de vendas
na comparação de período e melhoria do lucro médio da divisão.

Na primeira categoria, os gerentes e funcionários com cargos
de chefia tinham 15% sobre os salários. Abatido esse total, o saldo
destinava-se ao segundo item: 5% para gerentes, 15% para
encarregados e chefias e 80% em partes iguais para os funcionários
da loja.

Esse modelo de remuneração variável é, geralmente,
representada por comissões ou bonificações. Procura vincular o
aumento da remuneração do funcionário aos resultados obtidos
através de seu empenho no trabalho. A premiação se vincula ao
sucesso dos objetivos propostos e os funcionários recebem parte
dos resultados que ajudaram a construir – o que leva à obvia
conclusão que procedimentos como este só alcançam êxito
quando se trata de resultados passíveis de mensuração.

Olhando para fora da empresa, a atenção, além de se orientar
para o consumidor, volta-se, também, para os fornecedores.

A relação com os fornecedores, atendendo à questão do
estoque adequado, pressupõe uma questão anterior que é o
conhecimento dos hábitos do consumidor. Alexandre Luzzi Las
Casas10  adverte que:

“Os consumidores também determinam
as diferenças fundamentais para a
elaboração do composto de serviços. É
necessário conhecer os hábitos de
consumo e padrões de compra dos
clientes na região de atuação para se

10 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de varejo. São Paulo: Atlas. 1992. p.119.
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determinar que tipo de serviços será
prestado.”

Identificar o que os clientes-alvo valorizam e compram é o
primeiro passo para a empresa racionalizar as compras.

A Wal Mart, por exemplo, organizou-se para responder aos
desejos mais fundamentais de seus clientes, que definiam “valor
como prateleiras bem abastecidas, preços baixos e confiáveis,
variedade e uma experiência de compra agradável e sem
problemas”.11

Para responder com agilidade e eficiência, a Wal Mart investiu
em programas de computação, que lhe garantiam controle de
estoque em tempo real, mantendo suas prateleiras abastecidas,
preços baixos e eficiência no caixa, já que o sistema impedia erros
ao se registrar os preços dos produtos adquiridos.

A seleção dos fornecedores é outro item relevante. A
reputação do fornecedor, sua capacidade de entregar a mercadoria
no prazo certo, a qualidade do produto, confiabilidade no serviço e
preços adequados são atributos a serem considerados na seleção
dos fornecedores, levando-se, ainda, em conta sua flexibilidade
para negociar.

Kotler12  adverte para a importância de se avaliar o
desempenho dos fornecedores escolhidos, recorrendo-se, inclusive,
aos usuários finais do produto para registrar seu julgamento.

A partir da qualidade do desempenho, toma-se a decisão
de renegociar, manter ou descartar o fornecedor avaliado.

A grande dificuldade de se implantar políticas efetivas de
qualidade no atendimento ao cliente deriva, em boa medida, da
persistência de atitudes, valores e mentalidades que divergem, no
fundo, da nova proposta e, na prática, opõem-se às inovações.
Essas posturas conservadoras e divergentes persistem de modo
sutil, quase invisível. Muitas vezes não são claramente percebidas

11 Conforme WHITELET, Richard e HESSAN, Diane, op. cit. p. 27.
12 KOTLER, Philip. Op. cit. p. 203.
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ou avaliadas, por isso permanecem como obstáculos, sustentando
traços de modelos ultrapassados.

O que se estabelece, então, é o confronto de duas culturas
diferenciadas, de visões divergentes dos problemas e de formas
diferentes de abordá-los e buscar soluções.

Perceber e avaliar corretamente a persistência dessas
atitudes, valores e mentalidades que criam obstáculos às mudanças
e à busca de soluções inovadoras é um dos caminhos possíveis
para agilizar a implantação de processos que implementem, com
êxito, a qualidade dos serviços de atendimento ao cliente. Dessa
forma se eliminaria o paradoxo de um discurso inovador e uma
prática conservadora.
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