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Uma reflexão sobre a “experiência” 

do cliente 

Como temos falado em numerosas 

ocasiões, experiências positivas são a 

chave para o sucesso organizacional. A 

consultoria McKinsey & Co. vem de editar 

um guia para CEO´s que tem por objetivo, 

ajudar os executivos sobre as formas que 

lhes permitam obter e melhorar suas 

vantagens competitivas, através da criação 

de experiências de seus clientes, que 

possam ser qualificadas como 

excepcionais.   

As empresas mais inteligentes já 

conhecem e agem integrando o fato de 

criar com seus clientes verdadeiras 

experiências de negócios.  

Dispondo de analises sofisticadas, os 

líderes empresariais têm agora os 

conhecimentos, y ferramentas, que 

necessitam para construir de forma 

comum, a tão almejada fidelidade, "tornar 

os funcionários mais felizes, significa 

atingir ganhos de receita de 5 a 10 por 

cento, assim como, reduzir os custos de 15 

a 25 por cento, no prazo de dois ou três 

anos".  

Para alcançar estes resultados, a 

consultoria revelou alguns fatores que 

contribuem para o sucesso de uma 

iniciativa da experiência do cliente. Estas 

linhas constituem uma visão geral do 

extenso relatório.  

Compreender a interação através de 

olhos do seu cliente. 

 

A tecnologia tem dado os clientes novos 

poderes para ditar as regras para a compra 

de bens e serviços.  

Três quartos dos clientes esperam que os 

serviços sejam "instantâneos", dentro dos 

cinco minutos, ou menos, a partir do 

momento em que um primeiro contato “on-

line” é estabelecido.  Atualmente os 

clientes conhecem muito mais nos 

primeiros contatos, se comparados 

aqueles de outros tempos, eles evoluíram 

e têm maiores expectativas. Neste sentido, 

podemos agradecer a empresas como a 

Google e a Amazon.  

Identificar todo o processo do cliente. 

 

McKinsey salienta a importância de prestar 

atenção à "completa experiência do cliente, 

do início até o fim”, mas, sempre a 

partir da perspectiva dos clientes. Muitas 

empresas se concentram nas interações 

individuais, incluindo o faturamento, os 

contatos, as chamadas de serviço e 

momentos semelhantes no ciclo de vida do 

cliente. Pelo contrário, considerar o 

processo completo, abrange toda a 

progressão y cada momento de contato.  

A vantagem de se concentrar sobre o 

processo. 

 

Concentrar-se na experiência geral é muito 

mais eficaz do que só manter o foco nas 

interações especificas. Por exemplo, os 

hóspedes de hotéis que experimentam ser 

atendidos com igual ênfase e atenção 

durante todo o processo, parecem ser 61% 

mais dispostos a recomendar eles, se 

comparados com os outros hotéis que 

apenas se concentram em alguns 

momentos de contato. 
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O que realmente importa para os 

clientes, pode mudar tudo.  

 

Em um estudo de caso de segurança de 

aeroportos, o fator determinante para a 

satisfação do cliente foi o comportamento 

do pessoal de segurança, e não o tempo 

gasto na linha. Quando você pode destinar 

seu tempo para encontrar aquilo que é, de 

fato, realmente importante para os clientes 

e, em consequência, investir em satisfazer 

esses aspetos, você será certamente 

recompensado na rentabilidade do 

negócio. 

As marcas mais progressistas aplicam 

elementos de Psicologia 

comportamental nas interações. 

  

Compreender o papel que desempenham 

as percepções do cliente é vital para a 

geração de significativo valor adicional.  

Usar conceitos de Psicologia 

comportamental pode ser uma grande 

vantagem para melhorar a percepção do 

cliente e seus níveis de satisfação. Usando 

profissionais específicos nesta área de 

conhecimento, pode-se "Mesclar diferentes 

fases de interações para diminuir os 

tempos de percepção dos clientes, 

gerando uma sensação de progresso".  

Estes recursos podem ser utilizados para 

dar aos clientes, uma sensação de controle 

da situação e liberdade de escolha. 

Esperar cada vez melhores experiências 

dos clientes. 

 

Como estamos começando a ver agora, 

grandes e notórias empresas irão utilizar 

estas informações para redefinir e melhorar 

as experiências de compra e 

relacionamento com seus clientes, o que 

pode oferecer muitas vantagens a esses 

clientes e, simultaneamente, aumentar a 

rentabilidade do negócio. Outro ponto 

salientado é a importância de compreender 

o valor de se concentrar sobre as 

experiências de todas as partes 

interessadas (stakeholders) e não apenas 

sobre os clientes externos.  

Para conhecer todo o guia editado pela McKinsey: 

http://www.mckinsey.com/business-

functions/operations/our-insights/the-ceo-guide-to-

customer-experience?cid=other-eml-ttn-mkq-mck-

oth-1612 
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