DOSSIÊ

A força
da experiência
Em entrevista exclusiva, a consultora Patricia Seybold alerta
que as empresas devem, além de se preocupar em atrair e
manter seus clientes, concentrar-se na qualidade da experiência
oferecida em todos os pontos de contato

A

sra. afirma que houve uma “revolução do cliente” e que esta se apóia em três
princípios. Poderia explicar quais são eles?
O primeiro é o fato de os clientes terem o controle: interagem eletronicamente, exigindo melhores produtos, serviços e canais de distribuição; opinam e exercem pressão sobre as políticas de preços e o design dos produtos; votam com sua lealdade e recusam-se a negociar com empresas que não respeitam seu tempo, que é o recurso mais escasso de que dispõem. Pela primeira vez eles têm a seu alcance ferramentas,
como a Internet, que lhes permitem reconfigurar com facilidade e rapidez suas relações. Por isso, em todos os setores e regiões, os clientes conduzirão o remodelamento
de muitos processos de negócios.
O segundo princípio: as relações com os clientes contam, sim, e o valor dessas relações,
presentes e futuras, determina o valor das empresas. É preciso prestar atenção à quantidade de clientes, à qualidade da relação com eles e à forma de atraí-los e mantê-los.
E o terceiro princípio trata da experiência do cliente. Essa experiência importa. A
lealdade nasce da experiência do cliente ao adquirir, usar e compartilhar produtos e
serviços; ao falar por telefone com um representante, procurar uma loja, visitar o site na

Sinopse
A “revolução do cliente” baseia-se em três
princípios: primeiro, os clientes têm o controle;
segundo, o valor de uma empresa vem do valor
de suas relações com os clientes; e, terceiro, a
experiência do cliente assume grande importância.
Por isso, está errado só investir na aquisição e na
retenção do cliente. É preciso apostar mais na
qualidade de sua experiência com a empresa. Quem
faz essa afirmação é Patricia Seybold, presidente
da firma de consultoria Patricia Seybold Group, de
Boston, Massachusetts, EUA, especializada em
estratégia de negócios eletrônicos e arquitetura
tecnológica. Considerada uma autoridade em
marketing, Seybold escreveu o best seller The
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Customer Revolution (que será em breve publicado
no Brasil pela Makron Books) e Clientes.com.
Em entrevista exclusiva a HSM Management,
a especialista propõe que a empresa faça uma
“planilha de vôo” (veja quadro na página 88) que
permita controlar os quatro fatores que determinam
a profundidade das relações com o cliente:
quantidade de clientes, índice de retenção,
qualidade da experiência oferecida e quantidade
de dinheiro que os clientes gastam com a empresa.
A planilha divide o processo de relacionamento
com os clientes em quatro formas de controle:
navegação, desempenho, operações e ambiente.
A entrevista é de Viviana Alonso.

DOSSIÊ
Internet ou ler seu correio eletrônico. A experiência é a essência da marca e as empresas
devem concentrar-se na qualidade da experiência que oferecem.
Quanto ao segundo princípio, como a sra. vincula as relações com os clientes ao valor
das empresas?
No momento da fusão entre America Online (AOL) e Time Warner, os investidores
atribuíram o dobro do valor aos clientes da AOL. Com uma receita de US$ 5 bilhões e 22
milhões de assinantes, a AOL registrou uma valorização de US$ 164 bilhões
na Bolsa. A Time Warner, que faturava US$ 28 bilhões e tinha quase 28 milhões de clientes, não chegou aos US$ 100 bilhões de valorização. Assim, o cliente da AOL foi avaliado
em cerca de US$ 7,5 mil, e o da Time Warner, em aproximadamente US$ 3,5 mil. Os
investidores reconheceram que a relação da America Online com seus clientes era mais
valiosa; que a empresa conhecia mais sobre eles e sabia o que esperavam dela.
Em The Customer Revolution, a sra. afirma que a euforia gerada pela supervalorização
das empresas de alta tecnologia se baseou na compreensão equivocada dos fundamentos do valor. Por quê?
A comunidade financeira, particularmente os inovadores de risco e os banqueiros, supervalorizou o crescimento. Eles pensaram que essa tendência se manteria por cinco ou
dez anos. Um salto de faturamento de zero para US$ 5 bilhões foi visto como fonte de

“

P

L

A

N

Navegação

I

L

H

A

Desempenho

D

E
Operações

V

Ô

O

Ambiente

Experiência
dos clientes

Satisfação
por segmento, por
status do cliente
e por ciclo de vida
do produto

Satisfação por
tarefa e ponto
de contato

Eficácia nos
resultados de buscas
na Web e precisão
nas respostas a
e-mails

Satisfação
comparativa versus
oferta e serviços da
concorrência

Quantidade
de clientes

Número de clientes
ativos e por conta

Número de novos
clientes ativos e de
clientes oriundos da
concorrência

Número de
visitantes que
acessaram o site uma
só vez e de visitantes
que compraram
diretamente ou por
um sócio do canal

Tamanho total do
mercado

Índice de retenção

Índice de retenção
por segmento de
clientes
Medida da
lealdade do cliente

Porcentagem de
clientes que são
usuários ativos e
habituais da Web;
que interagem pelo
correio eletrônico;
queda da atividade
dos clientes

Oferta da concorrência

Média de receita
e lucro por cliente;
valor do ciclo de vida
do cliente

Receita e lucro por
segmento

Frequência de
compra; custo de
aquisição e retenção
de clientes

Valor comparativo
do ciclo de vida do
cliente

Manutenção
de clientes

Gastos dos
clientes

”

Fonte: Patricia Seybold.
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DOSSIÊ
“O primeiro
passo é criar uma
forte identidade
de marca, que
inclua uma
personalidade
com a qual o
cliente possa
‘relacionar-se’.
No caso da Virgin,
é o transgressor
Richard Branson”

valor. Não relacionaram as projeções de crescimento com os lucros derivados do ciclo de
vida dos clientes atuais, que chamo de “capital”, e os lucros projetados por possíveis futuros
clientes, que é o momentum ou “impulso”. A combinação de capital e impulso tem como
resultado a “franquia”, ou seja, os lucros previstos por clientes atuais e futuros, para um
dado período. Chamo de franquia em uma alusão à permissão que os clientes concedem às
empresas para relacionar-se com eles. A cifra resultante é um bom parâmetro para avaliar
o crescimento das empresas.
Como calcular o valor econômico do cliente e como desenvolvê-lo?
Uso o mesmo cálculo de ciclo de vida utilizado pelos departamentos de marketing para
os orçamentos de suas campanhas. Incluem-se aí a receita total que se espera receber dos
clientes, o custo do atendimento e a contribuição dada à empresa do ponto de vista da
divulgação para terceiros.
O desenvolvimento é feito por meio de investimentos na aquisição e retenção de clientes
e na qualidade da experiência. Quem faz as coisas bem-feitas terá clientes satisfeitos, que
concretizarão cada vez mais negócios com a empresa, aumentando a rentabilidade.
A sra. acaba de citar aquisição, retenção e experiência. Qual desses elementos é o mais
importante para a criação de valor?
Na economia atual, a maioria das empresas insiste na retenção. Para ganhar lealdade,
porém, é necessário concentrar-se na qualidade da experiência.
O que é fundamental para proporcionar uma boa experiência para o cliente?
Criar uma identidade de marca da qual os clientes gostem e estreitar relações de confiança com eles. A Virgin é uma empresa que tem forte identidade de marca. Certa vez,
ao voltar de Londres pela Virgin Atlantic, contratei na empresa o serviço de traslado para
o hotel. Vieram buscar-me em uma Harley-Davidson, e eu adorei. Foi uma “experiência
Virgin”.
Portanto, o primeiro passo é criar uma forte identidade de marca, que inclua uma
personalidade, uma idéia central com a qual o cliente possa “relacionar-se”. No caso do
grupo Virgin, a personalidade é a do transgressor Richard Branson, presidente e fundador da empresa. A idéia central é: valor, mais qualidade, inovação e diversão. Eles criam
um diferencial a partir de uma experiência de luxo a um preço acessível, e inovam buscando novas maneiras de surpreender, oferecendo desde venda de automóveis on-line até
massagens a bordo.
Em uma empresa, quem é o responsável pela experiência do cliente?
Muitas pessoas, de funcionários a sócios da empresa, que transmitem diferentes aspectos
da experiência. Deveria, porém, haver um executivo de alto nível encarregado da experiência total do cliente: um vice-presidente ou alguém que responda diretamente ao presidente da empresa. Esse executivo, com responsabilidade estratégica e operacional, deveria
estabelecer metas de satisfação, retenção e lealdade, além da forma de medir o cumprimento dessas metas.
Em seu último livro, a sra. enumera uma série de passos para chegar a uma grande
experiência para o cliente. Quais são os mais relevantes?
Os mais importantes são: valorizar o tempo do cliente, tomar conta dele e mensurar o
que importa para ele.
O que a senhora quer dizer com “valorizar o tempo do cliente”?
Perder tempo é o que causa maior frustração. Quase todas as empresas oferecem ao
cliente informações a respeito de seus produtos e serviços, mas muito poucas facilitam a
tomada de decisão e proporcionam mecanismos de busca, comparações, ilustrações e dados de preço, disponibilidade e prazo de entrega. A valorização do tempo do cliente tem
de ser um dos critérios para estabelecer prioridades.
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DOSSIÊ
“A Toysmart.com
fazia o possível
para garantir
aos clientes
uma experiência
de compra
maravilhosa,
mas vendia
brinquedos
que não lhes
interessavam”

Como detectar e avaliar o que tem importância para o cliente?
Isso é algo novo para a maioria das empresas. Nossa metodologia se baseia em identificar cenários para cada segmento de clientes e anotar os passos necessários para alcançar o
resultado esperado. Os cenários vão desde reservas de passagens para uma viagem de
negócios até contratação de um sistema telefônico ou compra de uma geladeira. Cada um
tem como ponto de origem a necessidade do cliente e termina na execução
do objetivo. No meio, há entre seis e dez passos ou tarefas, que envolvem interações do
cliente com a empresa. Quase sempre há tarefas fundamentais, às quais chamamos de “momentos da verdade”, que são o que realmente importam para o cliente, o que deve ser medido. Assim, a sequência é: fixar as medições por segmento de cliente, estabelecer as situações
e detectar as chamadas “horas da verdade”.
Por exemplo, para a situação “comprar um produto pela Internet”, as tarefas do cliente incluiriam: procurar informações sobre o produto, selecioná-las, registrar os dados do
cartão de crédito e encontrar informações sobre o status da remessa. Na Hewlett-Packard,
descobriu-se que para os clientes que colocam um pedido on-line antes das cinco da tarde
o mais importante é receber o produto no dia seguinte. A hora da verdade, o parâmetro
que mede a empresa, é a entrega em 24 horas. A HP se concentrou nessa tarefa e atualmente consegue 98% de sucesso.
O que significa “tomar conta do cliente”?
A fidelidade e o valor do ciclo de vida do cliente são dois fatores-chave de sucesso –e a
única forma de incrementá-los é cuidando do cliente. Isso implica uma cultura corporativa
e valores centrais que considerem o cliente uma pessoa, não um meio de obtenção de
lucros. Mas tomar conta do cliente não é o único requisito para alcançar o sucesso. A
Toysmart.com se preocupava profundamente com seus clientes e fazia todo o possível para
lhes garantir uma experiência de compra maravilhosa. Perdeu, porém, o respaldo financeiro da Disney, que se cansou de apoiar uma loja on-line que vendia brinquedos com armas
e outras características que não interessavam a seus clientes.
Como mudar a cultura corporativa para refletir esse “cuidado com o cliente”?
Vou dar um exemplo. Carly Fiorina já tinha um compromisso firme com os clientes antes
de se tornar presidente da Hewlett-Packard, em julho de 1999. A reputação dos produtos e
serviços da HP era boa, mas a experiência que era oferecida pela marca pelas diferentes
áreas de produto não era homogênea. Fiorina reorganizou a empresa em cinco unidades
de negócios: duas centradas em clientes e três dedicadas à geração de produtos. Um dos
objetivos principais era transformar o gerenciamento da experiência do cliente em um
processo central e em uma vantagem competitiva. Antes, a HP avaliava e incentivava os
gerentes em função de metas financeiras. Fiorina agregou um novo grupo de medidas:
satisfação, experiência e lealdade do cliente. Reorganizou a empresa de cima a baixo, com
foco no cliente, apoiada pela criação de produtos que viabilizassem esse objetivo.

Como se faz para orientar a gestão da empresa para o “valor que o cliente recebe e
proporciona”?
Há dois aspectos fundamentais. O primeiro é compreender o que o cliente entende por
valor, ou seja, os resultados que ele
espera alcançar. Charles Schwab,
por exemplo, leva em conta o crescimento dos ativos de seus clientes. É fácil ver que o objetivo dos
EUA, especializada em estratégia
Uma das especialistas em
clientes de Schwab é ganhar dide negócios eletrônicos e arquitemarketing mais respeitadas da
nheiro: eles investem e esperam
tura tecnológica. É autora dos livros
atualidade, Patricia Seybold é
receber mais. Portanto, a empresa
Clientes.com (ed. Makron Books) e
presidente do Patricia Seybold
mede o valor oferecido a seus cliThe Customer Revolution –este ainda
Group, empresa de consultoria com
entes pelo rendimento dos invesnão publicado no Brasil.
sede em Boston, Massachusetts,
timentos. A outra metade da equa-

Saiba mais sobre Patricia Seybold
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DOSSIÊ
Segundo
Patricia Seybold,
é preciso
compreender
tanto o valor
que o cliente
espera obter da
empresa como
o valor que ele
gera para sua
fornecedora

ção é a evolução do valor do cliente para a empresa, medida pelos novos ativos que os
clientes depositam em suas contas.
A sra. propõe uma “planilha de vôo” como ponto de partida para projetar as medidas
que as empresas deveriam levar em conta na “economia do cliente”. Poderia explicar
como funciona?
Em primeiro lugar, nós definimos os quatro fatores primários que determinam a profundidade da relação com o cliente: quantidade de clientes ativos, taxa de retenção, qualidade
da experiência e dinheiro que eles gastam na empresa (veja quadro na página 88).
A “experiência do cliente” é o elemento que impulsiona os demais: uma boa experiência
aumenta a retenção e aumenta as recomendações, o que traz mais clientes e mais consumo.
São, portanto, fixados objetivos para cada fator. Por exemplo: aumentar a quantidade de
clientes de 1 mil para 1,5 mil antes do fim do ano ou melhorar em 25% a penetração no
segmento de pequenas empresas em um prazo de 36 meses.
As colunas da planilha agem como painéis de controle. O primeiro controle é a navegação: permite verificar se a empresa se direciona para seu objetivo. Se, em vez de aumentar
para 1,5 mil, a base de clientes diminuir para 900, há um problema quanto ao rumo da
empresa.
O segundo controle é o desempenho: ajuda a analisar a velocidade do crescimento e o
custo das altas e baixas que se observam na coluna de navegação. Em outras palavras, essa
coluna indica de que forma nos aproximamos do objetivo. O desempenho coloca em evidência as razões devido às quais há, ou não, eventuais desvios.
A terceira coluna explica as mudanças que são observadas no painel de desempenho.
Nela, são expostos os processos internos da empresa: esforços de marketing e vendas, disponibilidade de produtos e serviços etc.
O último dos painéis de controle é o ambiente: enumera os fatores externos à empresa
que poderiam incidir na execução do objetivo, como, por exemplo, o lançamento de novos
produtos ou a fixação de novos preços por parte de um concorrente, ou uma variação na
qualidade dos serviços oferecidos por outra companhia que afete a capacidade de satisfação das expectativas dos clientes por parte da empresa.
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