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“O desenvolvimento de uma base de 

conhecimento sofisticada e fundamentada 

sobre o quê, de fato, mexe com os clientes é 

cada vez mais o fator que separa (empresas) 

campeãs e aspirantes na nova economia do 

milênio. 

"Karl Albrecht e Ron Zemke (2002, p. 92) 
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A Necessidade de se Ouvir os Clientes  

Clientes adotam um padrão de escolha que enfatiza a 
busca do maior benefício (prazer e satisfação) ao menor 
custo possível (desconforto ou sofrimento).  

Apesar de se apoiar em racionalidade econômica, envolve 
fatores cognitivos, motivacionais e emocionais do cliente, o 
que, para Sheth et aI. (2001, p. 368), são componentes de 
atitude denominados: 

 cognitivo (pensamento),  

 afetivo (sentimento)  

 e conativo(*) (ação). 
(*) conativo adj (lat conatu+ivo) Psicol 1 Que tem os característicos da conação ou que a 

envolve. 2 Pertencente á  força de vontade. 
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Pedido do cliente versus necessidades do cliente 

 

Em qualquer circunstância, o sucesso do bom atendimento 
reside na satisfação de alguma necessidade e (ou) desejo 
do cliente, apesar de nem sempre ser fácil compreendê-los. 

 

 Eventualmente, o próprio cliente pode ter dificuldade em 
exprimir sua necessidade ou dela nem mesmo ter 
consciência (Kotler, 2000, p. 182).  
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A Tabela 5.1, demonstra que, ... 

...do ponto de vista do cliente, a necessidade pode estar 
relacionada a diferentes percepções, tais como: 

  necessidade declarada,  

  necessidade real,  

  necessidade não declarada,  

  necessidade de algo mais  

  e necessidade secreta.  

 Portanto, deve-se ter claro que "ouvir" clientes pode ser 
uma tarefa complexa, na medida em que nem necessidades 
reais são declaradas. 
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Ex:  

 
 

 

 

 para ilustrar a dificuldade dos clientes explicitarem, ou 
mesmo perceberem, quais são suas reais necessidades, ... 

...é dado pela fabricante americana de eletrodomésticos 
Whirlpool, que desejava aumentar suas vendas de 
secadoras e lavadoras de roupas.  

Ela contratou um antropólogo para visitar as casas das 
pessoas, conversar com todos os membros da família e 
observar como usavam seus eletrodomésticos.  
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Foi constatado: em residências onde as pessoas são muito 
atarefadas, as mulheres não eram as únicas que lavavam 
roupa.  

Os engenheiros da empresa desenvolveram botões de 
controle coloridos nas lavadoras e secadoras, para tomar 
mais fácil a operação de crianças e homens (Kotler, 2000, p. 
182). 
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A organização deve sempre considerar a forma mais 
comum de o cliente revelar sua real necessidade, qual seja, 

... a busca dos serviços que podem... 

...ou devem ser oferecidos pelo bem a ser adquirido. 

 Os clientes comumente declaram suas necessidades 
segundo seus pontos de vista e em sua linguagem.  

 Os clientes podem declarar suas necessidades em termos 
dos bens que desejam comprar.  

 Entretanto, suas necessidades reais são pelos 
serviços que aqueles bens podem prestar. (Juran, 1992, 
p. 74) 
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Motivação para se ouvir os clientes 

 

As ferramentas para se ouvir clientes se revestem de 
importância ainda maior por subsidiar a organização com 
informações explícitas, e exaustivas, das reais necessidades 
dos clientes. 

  

A riqueza e a qualidade dessas informações exigem 
mecanismos investigativos especificamente desenvolvidos, 

... sem os quais não há como a organização compreender 
seu mercado em toda a sua extensão (qualidade e 
quantidade), para estar sempre motivada a empregá-Ios. 
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Motivação para se ouvir os clientes 

 

A decisão de se oferecer um produto, ou serviço, 
para determinado mercado-alvo deve 
obrigatoriamente... 

... levar em conta os resultados de uma análise 
das reais necessidades a serem atendidas, com 
base na sistemática adequada de se ouvir os 
clientes potenciais. 
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Pode-se lançar mão de uma situação real, resultado do 
emprego de uma ferramenta qualitativa para se ouvir 
clientes, e que ilustra essa situação: ... 

...uma família que se reúne aos domingos para almoçar em 
uma churrascaria deseja ter atendida sua necessidade 
declarada de se alimentar.  

No entanto, as necessidades reais, prioritárias, dos 
diferentes comensais podem surpreender quanto à 
diversidade de interesses.  

 O Quadro 5.2 mostra o resultado de pesquisa com 
freqüentadores de uma churrascaria rodízio de São Paulo. 
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O resultado da pesquisa indica claramente a 
diversidade de necessidades dos vários clientes 
a serem atendidas.  

Cabe aos dirigentes do restaurante, de posse de 
uma enquête como essa, analisá-Ia e compreendê-
la item a item, ... 

...de modo a atender a todos, ou ao maior 
número possível de itens, como forma 
incremental de garantir o sucesso do negócio. 
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Ferramentas para Ouvir os Clientes 

 

1. O conceito de valor para o cliente 

 

As ferramentas para ouvir clientes e, por 
conseguinte, 

... conhecer seu comportamento de consumo, 
levam ao entendimento do que são os valores para 
eles.  
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Ferramentas para Ouvir os Clientes 

 

Tais ferramentas julgam e encontram esses 
valores no mercado (Sheth et aI., 2001, p. 83). 

A definição de valor para o cliente, de acordo com 
Adair e Murray (1996, p. 64), apóia-se na 
expressão conceitual: 

Valor para o cliente =  o que o cliente obteve 

                                  o que custou para o cliente 
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A soma total de tudo que se fornece ao cliente, abrangendo 
tangíveis e intangíveis, compõe o chamado... 

 

"pacote de valor" para o cliente.  

 

 Complementarmente, ao se considerar aspectos como... 

 ...a base de experiência do cliente com um serviço ou 
produto,  

a ação da concorrência e o efeito de limitações 
tecnológicas na determinação dos limites de atendimento 
das necessidades e desejos do cliente, ... 

...chega-se ao conceito de valor mínimo aceitável por ele 
(Figura 5.1). 
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Bases para pesquisar o mercado-alvo 

 

Admitindo-se que o sucesso da organização 
dependa diretamente da satisfação das 
necessidades reais e dos desejos dos clientes 
... 

com base no conhecimento dos valores para o 
seu mercado-alvo, pesquisas de marketing 
funcionam como instrumentos que viabilizam o 
emprego das ferramentas adequadas a cada 
caso para ouvir clientes. 
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Bases para pesquisar o mercado-alvo 

 

 A pesquisa de marketing é: ... 

 ...a identificação,  

...coleta (processo de obtenção de dados),  

...análise (exame, diagnóstico)  

...e disseminação (derramamento) de informações 
de forma sistemática (ordenada) e objetiva 
(prática),  
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Bases para pesquisar o mercado-alvo 

Seu uso visa a melhorar a tomada de decisões 
relacionadas à... 

... identificação e solução de problemas (e 
oportunidades) em marketing,... 

... além de ser uma ferramenta de ajuda na 
obtenção de dados, buscando no mercado 
respostas que possam ajudar na tomada de 
decisão da organização. (Vieira, 2002, p. 3) 
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Bases para pesquisar o mercado-alvo 

 

As tipologias clássicas, as descrições e os 
respectivos autores das pesquisas de marketing 
são apresentados na Tabela 5.2. 

... 
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Os papeis do cliente e ferramentas para ouvi-lo 

• Os diferentes papéis que podem ser desempenhados pelo 

cliente são ilustrados pelo caso a seguir. ... 

• “Com a proximidade das festas de final de ano, um 

executivo, desejoso de fazer uma agradável surpresa à 

filha que estuda no exterior, decide presenteá-Ia com 

uma passagem aérea, para que ela possa vir passar o 

Natal com a família.  

• Para tanto, solicita à sua secretária que providencie a 

compra, a ser debitada em seu cartão de crédito, e envie 

a passagem para a filha”.  
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•A situação identifica claramente diferentes papéis 

exercidos pelos protagonistas deste feliz episódio,  

...quais sejam, o pai que paga pela passagem,  

...a secretária que efetua a compra,  

...e finalmente a filha, usuária do serviço.  

 

• Para cada um dos atores, diferentes atributos 

quanto a valores, necessidades, desejos e 

expectativas são aplicáveis. 
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•A pesquisa e o estudo do comportamento dos 

clientes, com utilização das diversas ferramentas 

existentes, devem levar em conta o papel que cada 

um deles exerce, isto é, .. 

•...se pagante, comprador ou usuário (Sheth et aI., 

2001, p. 55).  
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•Para cada um dos atores, diferentes atributos 

quanto a valores, necessidades, desejos e 

expectativas são aplicáveis. 

•A pesquisa e o estudo do comportamento dos 

clientes, com utilização das diversas ferramentas 

existentes, devem levar em conta o papel que cada 

um deles exerce, isto é,... 

•... se pagante, comprador ou usuário (Sheth et aI., 

2001, p. 55).  
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•O primeiro deve ser entendido como sensível a preço, 
tendo as próprias idéias, expectativas e referências de valor 
monetário e formas de pagamento (à vista, financiado, 
leasing, cash, cartão de crédito ou cheque);  

 

• o comprador certamente terá suas preferências por um ou 
outro canal de vendas e, nesse caso, pode ter diferentes 
expectativas quanto ao atendimento (cortês e eficaz para 
compras pessoais, em lojas ou mesmo por telefone), auto-
explicativo e descomplicado (via Internet, e-commerce); 
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•...finalmente, o usuário exigirá que o produto ou 
serviço atenda plenamente às suas expectativas de 
satisfação, desejos e necessidades. 

 

• A obtenção de informações-chave acerca do 
comportamento dos clientes, por meio das múltiplas 
ferramentas existentes para ouvi-lo, exige o 
desenvolvimento de um processo estratégico para 
ouvir e sistematizar, como indicado pela Figura 5.2  
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