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RESUMO
CASTRO, C.F. Análise do papel dos vendedores na satisfação de cliente por meio do
NPS (Net Promoter Score). Evidências do varejo de moda omnichannel brasileiro. 2020
106 f. Dissertação de Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade - Varejo
em Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas,
São Paulo, 2020 (FGV–EAESP).
Neste estudo, a principal investigação estará fundamentada sobre os fatores e as
consequências que fazem determinada loja alcançar possuir uma boa nota de NPS (Net
Promoter Score) e o papel e a responsabilidade do vendedor nesse importante processo
de contato entre o cliente e a marca. O intuito foi entender melhor porque o cliente
recomenda/ avalia uma experiência como positiva ou não, descobrir o que ele valoriza
nesse importante ponto de contato com a loja, que o cliente no centro dessa ação e que
tem como ator principal na satisfação do cliente, o vendedor. Para responder a esse
objetivo foi escolhido uma varejista que está entre as três maiores varejistas do setor de
moda no Brasil. A proposta de analisar um departamento de compra comparada se dá em
virtude de serem aqueles produtos adquiridos com baixa frequência e cujas características
de qualidade, preço, adequabilidade e estilo são cautelosamente comparadas pelo
consumidor, antes de sua aquisição; por conseguinte, logo o vendedor tem um papel
fundamental na conversão dessa compra. Para isso, foi enviado um questionário de NPS,
no mês de outubro de 2019, para mais de 18.000 clientes de todos os estados, que tinham
comprado nesse departamento nos últimos 60 dias. Como resultado desta pesquisa,
identificamos que as 20 lojas com a maior venda financeira tinham notas de NPS 13,3
pontos percentuais a mais do que o grupo das demais lojas. Com esse resultado,
analisaram-se as perguntas qualificadoras do NPS, e constatou-se a importância do
atendimento dos colaboradores nos clientes promotores. Já nos clientes neutros e
detratores, esse item aparecendo também em destaque como algo que poderia melhor para
tornar sua experiência boa. Na sequência, por meio das entrevistas com os gerentes das
duas melhores lojas em NPS e com o gerente da loja de pior NPS, investigaram-se os
principais fatores que faziam essas lojas terem as respectivas notas. Concluiu-se que o
perfil do colaborador, a gestão do gerente sobre a loja com a participação ativa dele na
contratação de novos colaboradores, a capacitação através de treinamentos internos ou
externos e as ações inovadoras que algumas lojas realizam são os fatores determinantes
para um alto grau de satisfação de seus clientes. Com isso, evidenciou-se a grande
importância do atendimento de vendedores em lojas físicas, em um ambiente
omnichannel, onde muitas empresas acabam cortando essa força de venda em troca da
redução de suas despesas com relação a pessoas.
Palavras-chave: força de vendas; atendimento em loja. satisfação do consumidor

ABSTRACT
CASTRO, C.F. Analysis of the role of salespeople in customer satisfaction through the
NPS (Net Promoter Score). Evidence of Brazilian omnichannel fashion retail. 2020 106
f. Professional Master's Dissertation in Competitiveness Management - Retail at Escola
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo,
2020 (FGV–EAESP).
In this study, the main investigation will be based on the factors and consequences that
make a certain store achieve a good NPS score (Net Promoter Score) and the role and
responsibility of the seller in this important process of contact between the customer and
the brand. The aim was to better understand why the customer recommends / evaluates
an experience as positive or not, to find out what he values in this important point of
contact with the store, that the customer is at the center of this action and that has as its
main actor in customer satisfaction, the seller. To answer this objective, a retailer was
chosen, which is among the three largest retailers in the fashion sector in Brazil. The
proposal to analyze a comparative purchasing department is due to the fact that those
products are purchased with low frequency and whose characteristics of quality, price,
suitability and style are carefully compared by the consumer, before their acquisition;
therefore, the seller therefore plays a key role in converting that purchase. For this, an
NPS questionnaire was sent, in October 2019, to more than 18,000 customers from all
states, who had purchased in this department in the last 60 days. As a result of this
research, we identified that the 20 stores with the highest financial sales had NPS scores
of 13.3 percentage points more than the group of other stores. With this result, the
qualifying questions of the NPS were analyzed, and the importance of assisting
employees in promoting clients was found. As for neutral customers and detractors, this
item is also highlighted as something that could better make your experience good. Then,
through interviews with the managers of the two best stores in NPS and with the manager
of the store with the worst NPS, the main factors that made these stores get the respective
scores were investigated. It was concluded that the profile of the employee, the manager's
management over the store with his active participation in hiring new employees, the
training through internal or external training and the innovative actions that some stores
carry out are the determining factors for a high degree of customer satisfaction. As a
result, the importance of serving salespeople in physical stores, in an omnichannel
environment, where many companies end up cutting this sales force in exchange for
reducing their expenses with people, became evident.

Keywords: Sales force; personal sales; consumer satisfaction
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INTRODUÇÃO

O varejo vem se transformando a cada minuto fazendo com que os varejistas deixem
de ser apenas comerciantes de produtos e serviços e passem a oferecer algo a mais,
extrapolando as barreiras anteriormente existentes. Em grande parte, impulsionado pelos
avanços tecnológicos como a crescente penetração dos dispositivos móveis (Salesforce,
2018). Para isso são muitos os desafios impostos por esse novo ecossistema em constante
formação, o conceito omnichannel.
Segundo Sopadjieva, Dholakia e Benjamin (2017), consumidor omnichannel são mais
valiosos do que os consumidores que utilizam apenas um canal. Esse estudo destaca que
aqueles são mais leais, pois, em um prazo de seis meses após uma experiência de compra
omnichannel, eles registraram 23% mais compras repetidas na mesma loja e estavam mais
propensos a recomendar a marca para familiares e amigos do que os que usaram um único
canal.
Omnichannel é tudo sobre a conveniência do cliente, onde a linha que separa cada
canal se torna cada vez mais invisível a ponto de deixar de existir mais um dia. Portanto,
os varejistas devem adaptar-se se quiserem competir no mercado, e sua competitividade
será mais baseada na capacidade de proporcionar uma experiência holística ao
consumidor do que simplesmente em vender os produtos. Cada detalhe da compra se
tornará uma oportunidade de diferenciação entre seus concorrentes e, como consequência
disso, os varejistas precisarão focar menos nos canais e mais nos pontos de foco com os
clientes (VON BRIEL, 2018).
Além disso, a personalização e a customização em cada canal são essenciais visando
garantir uma melhor experiência de consumo e objetivando não mostrar qualquer
tratamento diferente entre os diversos canais da empresa. A integração perfeita de canais
facilitará o gerenciamento de inventário em tempo real, acelerará o atendimento e
integrará o gerenciamento de marcas em canais e (potencialmente) marcas. Sendo assim,
os varejistas terão que equilibrar a integração do comércio digital com o varejo físico,
vindo essa medida a se tornar um destino chave para experiências de compras únicas e
exclusivas (MOHAN; SIVAKUMARAN; SHARMA, 2013; VERHOEF; KANNAN;
INMAN, 2015).
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Algumas empresas não entendem por que devem se preocupar com a experiência do
cliente. Outros coletam e quantificam os dados, mas não divulgam os resultados ou não
sabem o que fazer com essa big data. A extensão do problema foi documentada na
pesquisa recente da Bain & Company sobre os clientes de 362 empresas. Apenas 8%
deles descreveram sua experiência como “superior”, mas 80% das empresas pesquisadas
acreditam que a experiência que têm oferecido é de fato superior. O problema é que medir
a satisfação do cliente não diz a ninguém como alcançá-lo (MEYER; SCHWAGER,
2007).
Com relação ao atendimento de seus clientes, objeto principal deste estudo, as
empresas têm despendido muitos recursos, muitas vezes concedendo descontos com
isenção de muitas coisas, porém pecam no que deveria ser a primeira preocupação: a
qualidade da experiência dos clientes. Sessenta e sete por cento dos consumidores
relatam que experiências ligadas, como transferências ininterruptas entre os
departamentos e canais, são muito importantes para ganhar o seu negócio. No entanto,
apenas 13% dos consumidores referem que as empresas geralmente entregam
experiências conectadas (SALESFORCE, 2018).
Embora as compras online se tornaram um grande fenômeno de varejo, compreender
o que impulsiona na loja de compras continua a ser essencial. Muitos clientes preferem a
experiência de look-and-feel e touch-and-feel (KOO; KIM, 2013). A loja tem um papel
de mudança em seu papel se tornando um dos principais pontos de contato com seus
clientes, possibilitando os varejistas, de transformarem uma simples compra em algo que
faça sentido construindo valor para o cliente (FORRESTER, 2014).
Segundo Söderlund (2016), só o fato da mera presença de um empregado em um
ambiente físico tem um impacto no cliente em termos de bem-estar (Sensação de prazer)
e satisfação do cliente. Assim as empresas precisam identificar as reais expectativas do
cliente criando uma experiência em que o principal ator do lado do varejista nesse longametragem é o vendedor de loja, que tem a importância do contato com os clientes em uma
das partes mais fundamentais de todo o processo entre cliente e varejista.
Para que consigam verificar se a experiência que seus clientes estão vivenciam está
sendo satisfatória, muitas empresas lançam mão de diversas ferramentas de análise, mas
a mais popularmente utilizada por gerentes é o Net Promoter Score (NPS) (REICHHELD;
MARKEY, 2006). O NPS parece ter se mostrado altamente influente em gerentes.
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Segundo a Bain & Company (2018), a lista de empresas contém muitos nomes conhecidos
do mercado, por exemplo, American Express, AT&T, Busch Anheuser, Experian,
Medtronic, PayPal, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, Thomson Reuters e
vários outros
Segundo Mendes e Teixeira (2019), além de a empresa fornecer uma experiência
completa para o cliente, ela deve conhecer a cadeia de valor deste. Conhecê-la ajudará a
empresa a avaliar a experiência do consumidor em cada etapa, solicitando a
avaliação/recomendação em um momento que prioritariamente deva apresentar-se como
uma força para a empresa.
Segundo Abbes e Goudey (2015), a literatura tem dado bastante atenção com às
questões de omnichannel e, principalmente, a como integrar as experiências on-line e offline, porém as lojas físicas continuam a desempenhar um papel muito importante ou até
mesmo primordial. Os varejistas, portanto, têm um desafio interessante para transformar
a loja em um ponto de contato crucial para proporcionar uma ótima experiência a seus
clientes; ali o principal ator é o vendedor de loja, que precisa agregar muito mais
conhecimentos sem gerar a ruptura de uma experiência que está cada vez melhor no online.
Dessa forma, com base no contexto apresentado, a investigação se pautará em
compreender: quais são os comportamentos e boas práticas de atendimento dos
vendedores nas lojas físicas com bom desempenho financeiros e com altos índices de
satisfação de seus clientes, avaliado por meio do NPS (Net Promoter Score).
O objetivo geral do trabalho é analisar em um ambiente de lojas físicas quais os
fatores e consequências que resultam em uma boa nota de NPS com relação ao papel e à
responsabilidade do vendedor.
Com base no objetivo principal acima, utilizando a ferramenta de NPS (Net Promoter
Score) desenvolvida por Reichheld (2003), os objetivos específicos deste trabalho são:
A. Avaliar o NPS das lojas do varejista, para entender o grau de satisfação dos
usuários das lojas do grupo em um ambiente omnichannel;
B. Avaliar se as respostas das de NPS das lojas, possuem citações do atendimento de
seus colaboradores;
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C. Avaliar as lojas com ótimos índices de satisfação e indicadores financeiros com
as demais lojas com NPS não tão satisfatório;
D. Com base nas perguntas da pesquisa de NPS verificar quais os pontos do
atendimento são cruciais para potencializar a experiência em loja de seus clientes,
potencializando as características positivas do varejista;
E. Investigar o papel dos vendedores das lojas que se destacaram, na visão dos
gestores de loja;
Em um ambiente omnichannel onde qualquer mínima experiência positiva conta
muito para a construção de um relacionamento duradouro entre cliente e empresas, os
varejistas têm neste ponto um grande desafio para saber como lidar com uma das despesas
de maior relevância (despesa de pessoas) dentro da companhia e, ao mesmo tempo, como
tirar proveito de quem aposta nesse importante ponto de contato: atendimento em lojas
físicas.
Para alcançar os objetivos pretendidos pelo presente trabalho, foi realizada uma
pesquisa de NPS com todas as 320 lojas de um varejista e constatou-se que as 20 melhores
lojas do grupo possuíam juntas um NPS melhor que o grupo das demais. Posteriormente
a essa pesquisa, foram realizadas três entrevistas em profundidade com gerentes das lojas
selecionadas (dentre as 20 maiores lojas: dois gerentes com lojas de melhor NPS e um
gerente com pior NPS) para identificar quais eram as principais questões em três áreas;
(1) Gestão de pessoas com foco na contratação, (2) Gestão das tarefas do dia a dia e (3)
Gestão de conhecimentos de sua equipe.
A escolha desse setor e empresa se deu por se tratar de uma grande cadeia de lojas,
com 320 delas em todos os estados do Brasil, dos mais variados perfis e comportamentos.
Além das lojas físicas, a companhia possui um E-commerce em franco crescimento de
dois dígitos, onde a mesma pretende investir certa de R$50 milhões em 2020 para
integração de sistemas, personalizando e integrando jornadas de compra. Essas lojas
possuem diversos departamentos em seu interior, sendo alguns de compra comparada
com vários colaboradores para atendimento, mas vêm sofrendo com a diminuição de
quadro para atingimento de meta de lucro. Em um cenário empresarial de redução de
custos com a tentativa de se ter eficiência máxima nas operações, é comum ver cortes de
colaboradores em lojas, esses responsáveis direto pelo atendimento e, consequentemente,
pela satisfação dos clientes.
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Como principal contribuição teórica desta pesquisa, pode-se destacar o sucesso na
utilização do NPS como ferramenta de identificação de satisfação de clientes com a
confirmação do diferencial de atitudes e comportamentos da equipe de loja. Mesmo
diante de muitas críticas realizadas sobre o trabalho de Reichheld (2003), quanto a
metodologia e estudo, o NPS se mostrou eficiente em identificar lojas que faziam algo de
diferente com a experiência de compra de seus clientes, o que foi aprofundado mediante
as entrevistas com os gerentes. O contrário também ficou evidente: do grupo das 20
melhores lojas em venda financeira, a loja com pior NPS apresentava diversos problemas
de gestão e execução em loja, notadamente relacionados ao desempenho e ao
comportamento da equipe de vendas.
Já para o ramo profissional, esta pesquisa apresenta uma relação de causalidade entre
venda e satisfação dos clientes, em que destacou-se o grupo das 20 melhores lojas, as
quais representam 29,8% da venda total da empresa e possuem 13,3 pontos percentuais
de NPS acima do grupo das demais lojas. Além de representar ter grande
representatividade, quando se analisa dentro desse grupo, os números financeiros das
duas lojas com melhores notas de NPS eram bem expressivos ao se examinar itens por
cesto, ticket médio e margem dos itens. Além dessa correlação, existem diversas possíveis
ações diferentes realizadas por essas equipes de loja com melhor NPS evidenciadas nas
entrevistas. Importante ressaltar que essas ações não corriqueiras não estavam em
nenhum manual básico de operações e que só contribuíam para o crescimento do laço
entre o cliente e a marca.
Assim, além desta introdução, a presente dissertação está dividida em mais seis
capítulos. No próximo capítulo apresenta-se o referencial teórico, em que se discute o
referencial relacionado à omnicanalidade do mercado e seus desdobramentos, bem como
a metodologia de NPS, abrangendo sua criação por Reichheld, em 2003, e as críticas que
vêm sendo levantadas pelo mundo acadêmico.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Sharma (2001), custa cinco vezes mais para conseguir um novo cliente, do
que para manter um cliente existente. Cinquenta e um por cento dos clientes afirmam
que a maioria das empresas fica aquém das suas expectativas para grandes experiências.
A necessidade é de um melhor entendimento das empresas com o que realmente cada
cliente deseja, mesmo porque os consumidores têm um número maior de escolhas hoje,
escolhas mais complexas e mais canais pelos quais buscá-las. Em tal ambiente, soluções
simples e integradas para problemas não fragmentados, onerosos, ganharão a lealdade do
consumidor pressionado pelo tempo (MEYER; SCHWAGER, 2007).
Como tendência cada vez mais crescente, explanaremos sobre o omnichannel como
uma saída para que empresas possam atingir melhor seus clientes em um mundo cada vez
mais digital e conectado.
2.1 Omnichannel
O Conceito Omnichannel impõe desafios transformacionais para varejistas que
desejam integrar canais desintegrados anteriormente e implementar serviços que
conectam múltiplos canais. Como resultado, embora uma distinção simplista entre os
canais on-line e off-line fosse suficiente no início dos anos 2000, hoje uma visão mais
diferenciada dos canais on-line deve distinguir entre lojas da Web, aplicativos móveis e
mídias sociais (VERHOEF; KANNAN; INMAN, 2015). O varejo omnichannel é em
grande parte impulsionado pelos avanços tecnológicos, como a crescente penetração da
computação móvel e o aumento das tecnologias de realidade aumentada, que permitem
aos varejistas limites entre canais. Entre esses desafios estão a necessidade de equilibrar
o comércio digital com o varejo físico.
Segundo Guissoni (2017), as mudanças para uma estratégia omnichannel têm
desafiado o status quo da gestão de varejo, tradicionalmente baseada no julgamento dos
executivos e no suporte fundamentado apenas em dados internos de loja para tomada de
decisão. Com a integração das lojas à internet, redes sociais e aplicativos em vários
dispositivos, é possível atingir um estágio mais avançado de customer analytics e obter
maior retorno no negócio. Por conseguinte, as empresas precisam considerar a
combinação dos seus dados internos com dados externos, incluindo informações
individuais dos clientes.
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Ainda segundo Guissoni (2017), na sequência, devem aplicar modelos de análise
específicos para gerar insights quanto ao potencial e à probabilidade de compra e retenção
por cliente, por exemplo, e às melhorias nos critérios de segmentação de clientes. Os
chamados modelos de atribuição são uma boa escolha crescentemente considerada no
contexto omnichannel. Esses modelos estatísticos envolvem o uso de técnicas sofisticadas
de análise de dados para alocar o peso de cada ação do consumidor em relação a cada
ponto de contato (on-line e off-line) durante a jornada de compras.
Diante da complexidade do tema, este trabalho o dividiu em cinco tópicos, e cada
empresa deve fazer uma autoanálise para entender em que nível de omnichannel está
inserida. Os cinco tópicos abordados a seguir serão: Integração da empresa, Tecnologia,
Recrutamento Humano, Personalização e customização e Pontos de contato.
2.1.1 Integração da empresa
A integração de experiências para o cliente já não é mais uma ambição, e sim uma
necessidade que o mercado vem impondo. Sessenta e oito por cento dos consumidores
relatam que a consistência entre os canais é muito importante para ganhar o seu negócio,
porém somente 27% dos varejistas afirmam possuir integração entre seus canais
(SALESFORCE, 2018). A maioria das empresas possui equipes com metas que, em
muitos casos, se opõem umas às outras, por exemplo, as lojas físicas não recebem nada
pelo serviço de pick-up realizado em seu espaço.
Os varejistas precisam parar de realizar estratégias em departamentos ou silos e
começar a garantir que eles estão atendendo as necessidades do cliente onde, quando e
como eles quiserem. Setenta por cento asseguram que interações com diferentes
plataformas e experiência anteriores são muito importantes para ganhar o seu negócio
(SALESFORCE, 2018).
A criação de uma liderança omnichannel com atuação entre todas as áreas é uma
ótima prática que pode ser adotada. Com isso a definição de metas omnichannel fará com
que a empresa comece a pensar de forma integrada com o único objetivo de satisfazer
seus clientes. Outra questão neste trabalho é com relação ao desafio de vender um produto
em loja para envio na casa do cliente, essa gestão de fluxo de trabalho necessário para
escolher, realizar o pack e enviar para o cliente ainda precisa ser refinada (Forrester,
2014).
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Segundo Serkan Akturk, Ketzenberg e Heim (2018), as empresas para se tornarem
integradas e terem capacidades omnichannel requerem grandes investimentos.
Contrariamente às expectativas, o estudo realizado mostrou que as vendas on-line
diminuíram após o ship-to-store ter sido introduzido, porém as vendas nas lojas físicas
aumentaram. A análise detalhada dos dados transacionais sugere que, após a
implementação do ship-to-store, alguns clientes mudaram do canal on-line para o canal
lojas físicas. Essa mudança ocorreu principalmente para compras de alto valor. Logo o
cliente decide ir até as lojas para verificar se o produto de alto valor agregado corresponde
às expectativas e além de efetuar a compra acaba levando outras coisas, aumentando o
número de itens na sua cesta.
2.1.2 Tecnologia
A tecnologia é citada neste ponto com dois cenários possíveis que se complementam:
cenário interno e cenário externo. No cenário externo, o intuito é de melhorar sempre a
funcionalidade e a praticidade do cliente com a marca, independentemente de qual tipo
de tecnologia esteja sendo utilizada, mesmo porque nesse caso ela é altamente mutável.
Um dos fundamentos que a empresa deve considerar é de ter funcionalidade para o
cliente, não importando qual é o tipo nem quanto tempo essa tecnologia irá durar. Um
dos objetivos dela é diminuir a lacuna existente entre as promessas do mundo digital e a
experiência do consumidor.
O resultado da centralidade do consumidor é permitir que ele possa comprar no
momento que queira, não necessitando, por exemplo, ter caixas para fechar suas compras.
Para isso é importante que as empresas comecem a investir em sistemas e que integrem
todas as suas áreas, somente dessa forma o cliente ficará satisfeito em uma possível
compra; por exemplo, segundo a Forrester Consulting (2014), 71% esperam ver o
inventário na loja on-line. Essa integração de estoque on-line e off-line é um importante
passo para as empresas transmitirem uma experiência melhor para os clientes, uma vez
que 50% dos clientes já esperam comprar on-line e pegar na loja. Toda essa integração
trará também uma melhor gestão de estoque global da empresa.
Falando do ponto de vista interno, a tecnologia alicerça a gestão de toda a empresa
deixando acessível qualquer informação que possa ser revisada, analisada e divulgada
para aqueles que precisam, e quando precisam, tomar decisões de forma global. Por
exemplo, muitas negociações na área de compras podem obter seu grau máximo de
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eficiência quando uma determinada compra é feita de forma unificada por um único
comprador, nesse caso a empresa não sendo gerida por canais e sim por tipo de produto.
Isso pode resultar em melhoria de preço, condição de pagamento, entrega fracionada,
bonificação, ação de marketing diferenciada, entre outros. Todos os stakeholders do
processo saem ganhando: consumidor com um possível preço melhor; o varejista por
conseguir propiciar uma experiência melhor para seu cliente, também ter melhor a sua
gestão de estoques, poder se programar para escoar um possível excesso de estoque de
um determinado produto em um canal de saída mais rápida para o mesmo (VON BRIEL,
2018).
As mudanças necessárias muitas vezes já estão dentro de cada empresa. Compreender
a utilidade dos dados, gerando valor a partir das informações que você coleta de seus
clientes, pode ajudar o consumidor a entender o que ele recebe em troca. As empresas
podem também analisar dados de alavancagem para criar experiências mais
personalizadas ou até mesmo dar aos consumidores uma razão para comprar.

Como

reabastecer seus clientes com experiências e aumentar a retenção, que são ótimos
exemplos de interpretações que as empresas fazem, utilizando somente de dados internos
que muitas empresas já tem, mas que ainda podem ser melhor explorados. As regras e
regulamentos têm como objetivo trazer a privacidade aos dados de seus consumidores,
visto que estes podem começar a questionar o que eles estão compartilhando e o porquê
(DELOITTE, 2019).
Outro ponto importante é com relação à privacidade e à segurança da informação de
seus usuários; qualquer mínimo problema em qualquer um dos canais afetará os outros
canais, e os problemas de segurança serão diferentes para os diferentes canais, podendo
ser maiores ou menores. Finalmente, com relação ao gerenciamento da amplitude e
expansão exponencial, o crescimento das variedades de produtos será um grande desafio,
impulsionado em parte pela crescente demanda por personalizações de produtos (VON
BRIEL, 2018).
Uma prioridade crescente é a confiança que empresas devem passar para seus clientes.
Numa época em que as políticas de uso de dados de forma não estão sendo transparentes,
isto redunda em escândalos associados ao uso indevido de dados, o que leva a uma crise
de confiança dos clientes. Por conseguinte, os varejistas estão cada vez mais cientes de
equilibrar a personalização com privacidade, e 80% deles acreditam que um equilíbrio
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entre a personalização e a privacidade é muito importante (SALESFORCE, 2018). E 95%
dos consumidores dão preferência para empresas que eles confiam (SALESFORCE,
2019ª).
2.1.3 Recrutamento humano
Os executivos de hoje simplesmente não têm a experiência real de executar o
omnichannel como a solução perfeita para seus consumidores. O omnichannel exige um
pensamento fora da caixa e um risco estratégico. Os gerentes seniores dos varejistas
tradicionais estão mal equipados, são inexperientes e não estão dispostos a assumir
grandes riscos para os investimentos necessários. Na mesma linha, um grande desafio
para o omnichannel está em integrar todas as funções organizacionais através de
colaboração entre departamentos, visto que apenas 53% das empresas possuem metas
corporativas integradas e somente 51% têm os objetivos comuns com sua equipe de ecommerce (VON BRIEL, 2018).
A experiência do cliente não melhora até se tornar uma prioridade, e os processos,
sistemas e estrutura de trabalho de uma empresa mudam para refletir isso. Quando os
funcionários observam gerentes seniores persistentemente exigindo experiência,
informações e usando-as para tomar decisões difíceis, suas próprias decisões são
condicionadas por essa consciência (MEYER; SCHWAGER, 2007).
2.1.4 Personalização e customização
Houve um aumento na fragmentação do mercado, em que cada grupo de clientes exige
produtos e serviços adaptados às suas necessidades individuais (MCALLISTER, 1995).
Nesta época de fragmentação de cliente, serviços de varejo precisam se adaptar aos
consumidores, portanto, o papel de vendedores de varejo tornou-se mais crítico.
Personalização é um caminho importante sem volta que o mercado exigirá cada vez mais.
Para tanto, varejistas já vêm usado de maneira crescente a inteligência artificial (IA).
A Inteligência Artificial deve ter como objetivo melhorar os seus programas por meio
dos principais pontos de contato com os clientes digitais que são altamente relevantes.
Um exemplo desse crescimento é a Alexa (Amazon) e a Siri (Apple), assistentes digitais
que aprimoram suas sugestões de preferência com seu usuário e terão um grande
crescimento num futuro próximo. Segundo estudo, a IA incrementa 14% mais valor para
os clientes em uma experiência de compra (SALESFORCE, 2019b).
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A IA também dá uma excelente oportunidade aos varejistas para mostrar a seus
clientes o quanto eles conhecem sobre seus hábitos, costumes e preferências, porém,
segundo a pesquisa Salesforce (2019a). 64% dos clientes relatam que não se sentem hoje.
84% dos clientes dizem que ser tratado como uma pessoa e não apenas um número, é
muito importante para ganhar o seu negócio (SALESFORCE, 2019b).
Personalização é um caminho importante para se ganhar uma parte do negócio. 67%
dos Millennials e Gen Zers usam assistentes pessoais ativados por voz, como Siri e Alexa,
para se conectar com as empresas ‒ mais 1,7 vez do que os Baby Boomers que fazem o
mesmo. Com relação à questão de ominichannel, não temos nenhuma surpresa, a geração
Y e a geração Z são as mais ominichannel, utilizando uma média de 11 canais, contra 9
para os Baby Boomers (SALESFORCE, 2019b).
Segundo Guissoni (2017), com a necessidade de evolução da customer analytics
objetivando a viabilidade de modelos, como o modelo de atribuição já citado, o ideal é
usar programas de fidelidade e sistemas de Customer Relationship Management (CRM),
que gerenciam processos de seleção, aquisição e retenção de clientes. São alternativas
que funcionam desde a coleta e organização dos dados até o uso das informações para
personalizar ações e atribuí-las por ponto de contato.
2.1.5 Pontos de contato
Os principais pontos de contato do cliente no varejo hoje ainda são as lojas. Muitas
pessoas dizem que as lojas estão acabando e se tornando obsoletas, porém elas deverão
ter a sua transformação para um local de experiência de consumo. Ainda continuarão
sendo os mais importantes pontos de contato com seus consumidores, onde eles terão
contato com os produtos e poderão realizar as comparações de preços através de seu
dispositivo móvel (SÖDERLUND; JULANDER, 2009).
Por isso, a loja de compras não perdeu importância, e compreender a experiência na
loja continua a ser fundamental neste cenário de mudanças. O fator humano é um
componente crítico no estabelecimento e progresso de relacionamento com o cliente a
longo prazo (MURLEY, 1997), enquanto Abbes e Goudey (2015) indicam que uma
relação de confiança entre clientes e vendedores podem desempenhar um papel na
manutenção da relação cliente-fornecedor.
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A insatisfação do cliente está muito aquém do que ele acredita ser uma boa
experiência. Além disso, em virtude do crescente empoderamento dos clientes, qualquer
experiência pode ser transmitida muito facilmente. Embora as empresas saibam muito
sobre os hábitos de compra, renda e outras características dos cliente, essas informações
pouco relatam sobre os pensamentos, emoções e estados de espírito de que as interações
dos clientes com produtos, serviços e marcas. No entanto, a menos que as empresas
saibam dessas experiências subjetivas e do papel que cada função desempenha na sua
formação, a satisfação do cliente é mais um slogan do que um objetivo alcançável
(MEYER; SCHWAGER, 2007).
2.2 Customer experience
Kotler (1973) foi o primeiro a usar o termo “estática” para se referir à concepção
consciente de espaço para criar certos efeitos em compradores. Ele acreditava que a
atmosfera de uma loja em que os produtos são comprados e consumidos poderia ser ainda
mais importante do que os próprios produtos.
A experiência do cliente é a resposta interna e subjetiva dos clientes a qualquer
contato direto ou indireto com uma empresa. O contato direto geralmente ocorre no
decorrer da compra, uso e serviço e quase sempre é iniciado pelo cliente. Contato indireto
na maioria das vezes envolve alguns encontros planejados com representações de uns
produtos, serviços ou marcas da empresa, e assume a forma de recomendações ou críticas
boca a boca, publicidade, reportagens, resenhas e assim por diante (MEYER;
SCHWAGER, 2007).
A experiência do cliente engloba cada aspecto da oferta de uma empresa ‒ a qualidade
do atendimento ao cliente, publicidade, características de embalagem, produto e serviço,
facilidade de uso e confiabilidade. No entanto, poucas das pessoas responsáveis por isso
possuem um pensamento sustentado sobre como suas decisões separadas moldam a
experiência do cliente. Oitenta por cento dos consumidores dizem que a experiência que
uma empresa fornece é tão importante quanto seus produtos e serviços, mas 57% deles
pararam de comprar em uma empresa porque o concorrente lhes ofereceu uma
experiência melhor (SALESFORCE, 2018).
O que isso quer dizer? Se para uma eficiente e eficaz experiência de compra é
necessário que todo o processo esteja integrado e sincronizado com as mesmas
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informações (mesma tratativa com o cliente), é imprescindível que a construção dessa
experiência pelos gestores responsáveis de cada área abarque uma visão do que a sua
parte contribui para o todo. Somente dessa forma ela poderá fazer sentido para o usuário
final. Por exemplo, a área de SAC (atendimento ao cliente) tende a se concentrar na
transação que se desdobra, mas não na sua conexão com aqueles que a precedem ou
seguem.
Muitos autores estudaram o grau de interação social entre vendedor e comprador e
destacam a importância do valor de entretenimento e seu impacto no comportamento do
consumidor e no resultado de vendas (AHMAD, 2012; CHRISTIANSEN et al., 1999;
DE NISCO; NAPOLITANO, 2006; EL-ADLY, 2007; HAYNES; TALPADE, 1996;
SWINYARD, 1998; WAKEFIELD; BAKER, 1998).
O aspecto social é muito sensível com compradores, variando muito em termos de
personalidades e preferências; algumas pessoas gostam de interagir mais com terceiros,
enquanto outras realmente não apreciam interferências e conversas quando estão
comprando. Assim, as seguintes recomendações são sugeridas. Em primeiro lugar, deve
ser dada mais atenção às habilidades sociais de vendedores; cursos de formação e
instruções viáveis sobre aspectos sociais e como lidar socialmente com os clientes podem
ser muito úteis para melhorar a interação social e, consequentemente, aumentar a
satisfação do cliente (ELMASHHARA; SOARES, 2019).
É necessário treinar vendedores para identificar as situações em que os clientes não
querem interagir socialmente com eles e evitar interações sociais intrusivas que podem
influenciar negativamente, nesses casos, a satisfação e intenções de compra.
Primeiramente, os vendedores podem ser ensinados a interpretar a linguagem corporal e
como gerenciar as relações com os clientes de forma eficaz, assegurando emoções
positivas e respostas comportamentais. Em segundo lugar, possibilitar-lhes compreender
a cultura de cliente de shopping, mediante estudos de cultura na área geográfica servida
pelos shoppings administrados, fornecendo orientações úteis para que possam entender
mais dos compradores (ELMASHHARA, 2019).
Cada elo de contato com o cliente deve conhecer os fundamentos de construção
realizados anteriormente por sua área, ou outra área, e saber dar continuidade de forma a
melhorar cada vez mais a experiência de seu consumidor. Essa atenção aos clientes requer
um processo de ciclo fechado no qual cada função se preocupa em fornecer uma boa
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experiência, e a gerência sênior garante que mantém todas essas concepções paroquiais
em equilíbrio e, portanto, ligadas à linha de fundo (MEYER; SCHWAGER, 2007).
Acrescente-se a isso que os clientes ainda estão mais dispostos a gastar mais por uma boa
experiência, e 67% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por uma melhor
experiência (SALESFORCE, 2019).
Toufaily, Souiden e Ladhari (2013), no entanto, em uma de suas conclusões, apontam
que, como o e-commerce tende a transformar lojas tradicionais em salas de exposição
simples, vale a pena o entendimento de que o principal papel dos vendedores é não só
construir confiança interpessoal com o cliente, mas também induzir a confiança entre o
cliente e a loja de varejo.
Transformar a loja em um centro de serviço e entretenimento é o grande desafio de
todas as varejistas. Por mais que tenham informação, clientes desejam ser atendidos com
um alto grau de conhecimento por parte dos vendedores, além de estes serem um
facilitador e propulsor de mais vendas. Cerca de 45% dos consumidores também esperam
o vendedor para ser bem informados sobre produtos somente on-line (FORRESTER,
2014).
Afora isso, quando há ruptura do produto desejado em loja, o vendedor poderia
persuadir esse cliente a comprar um produto similar. Apenas 27% dos consumidores
estariam muito propensos a sair e visitar a loja do outro varejista, e apenas 21% iriam
comprar on-line de um varejista diferente. No entanto, as lojas que capacitam seus
vendedores para “salvar a venda” têm uma oportunidade única para interromper esses
comportamentos de consumo tradicionais. Nesse caso, pode-se oferecer uma entrega
grátis ou algum benefício que efetive a venda naquele momento (FORRESTER, 2014).
Metade dos compradores realiza uma segunda compra no prazo de 16 dias de sua
primeira compra. Embora esse ciclo de compra seja curto, a maioria dos consumidores
(69%) ainda espera para ver a mercadoria nova ao visitar um site ou loja, mostrando a
alta importância das lojas físicas na experimentação para o cliente (SALESFORCE,
2018).
Dawar e Parker (1994) sugeriram em quatro grandes blocos de assunto a importância
do comportamento dos vendedores na avaliação de várias opções de varejistas e seus
respectivos vendedores:
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(A) Os consumidores querem reduzir o risco percebido (JACOBY; OLSON;
HADDOCK, 1971)
(B) Os consumidores não são capazes de avaliar a qualidade (RAO; MONROE,
1988);
(C) A qualidade é difícil ou muito demorada para avaliar (ALLISON; UHL, 1964;
HOCH; HA, 1986); e
(D) Os consumidores têm uma necessidade de informação (NELSON, 1970).
A persuasão dos vendedores pode influenciar a necessidade e objetivo de compra de
alguns consumidores após a interação de vendas. Por exemplo, se o produto não cumprir
com as expectativas, os consumidores devem poder entrar em contato com o vendedor.
Finalmente, os vendedores podem ser vistos como um reflexo do varejista, e o
comportamento deles pode refletir o pós-venda e as futuras recompras dos clientes
(FRIESTAD; WRIGHT, 1994).
Em sua decisão de ir atrás de um produto, o consumidor pesquisa ou já possui
conhecimentos e contra-argumentos em sua mente. Ao encontrar um vendedor que não
expressa empatia ou demonstra afeto negativo, o consumidor provavelmente vai acreditar
que o vendedor não tem seu interesse em mente. Essa atribuição vai aumentar os contraargumentos contra esse vendedor, reduzindo-lhe o grau de persuasão. Em contraste, um
vendedor que atende o consumidor com empatia e mostra afeto positivo tende a reduzir
contra-argumentos (SHARMA, 2001).
Capacitação em lojas é um assunto em que todo setor de recursos humanos trabalha
veementemente (FOWLER; WESLEY; VAZQUEZ, 2007). Porém, com a mudança desse
ecossistema diariamente, muitos novos processos foram criados e ainda serão criados. As
lojas devem permitir que seus clientes realizem as pick-ups sem problemas e com acesso
à hora que quiserem (SÖDERLUND; JULANDER, 2009).
Outro ponto é fazer com que seu cliente utilize o dispositivo móvel como forma de
interatividade dentro e fora da loja, tanto para esclarecimentos do que comprar mostrando
a diferenciação de produtos, como para dar informação de inventário na loja ou outras
opções de cores e coordenação; a Zara, por exemplo, já vem realizando na Europa alguns
testes como esses. A experiência do cliente deve ser estendida não somente às quatro
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paredes da loja física, de modo a fazer o cliente ter contato com a marca em outros pontos
de contato possíveis (SALESFORCE, 2019a)
Segundo Guissoni (2017), por exemplo a Sephora realiza um ambiente de
aprendizado em beleza para seus clientes fazendo link com seus produtos. Muito dessa
experiência diferenciada e altamente mutável deve ser conduzida pela equipe de loja com
alto grau de empatia e conhecimento.
2.3. Equipe de Vendas para o Varejo
Segundo o estudo de Söderlund e Julander (2009), os clientes que entraram numa loja
onde os funcionários não estavam imediatamente visíveis reagiram com pontuações de
satisfação do cliente mais baixas depois de ter completado a visita à loja do que os
compradores que foram capazes de ver imediatamente os funcionários. Quando o
empregado está presente, então, a sua presença pode resultar em diminuição do medo da
ameaça e aumento percebido de segurança, que é susceptível de aumentar o prazer do
cliente.
Além disso, Fowler, Wesley e Vazquez (2007) afirmaram que a dimensão humana
em ambientes de varejo é elemento muito importante que pode ocasionar o término de
uma experiência de compra de um consumidor. Portanto, é imperativo compreender as
variáveis humanas em ambientes de varejo, uma vez que elas são um fator crítico que
afeta a percepção dos consumidores e comportamentos subsequentes, bem como a
lealdade de seus consumidores. Sessenta e oito por cento dos compradores procuram
vendedores que atuam como assessores de confiança com o conhecimento das suas
necessidades (SALESFORCE, 2018).
2.3.1. A importância da força de vendas em loja
Há dois benefícios distintos que os clientes podem obter interagindo com os
vendedores de varejo. Primeiro é o benefício funcional (MEYER, 1990), que é definido
como o desejo de um cliente para obter ajuda de um vendedor, a fim de facilitar o
atendimento de suas necessidades. Por exemplo, alguns clientes podem ter dificuldade
em localizar um produto. A assistência de um vendedor, ao auxiliar o cliente com o
produto, vai resolver esse problema.
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O segundo benefício, destacado por Meyer (1990), diz respeito ao aspecto social dos
ambientes de varejo. Pesquisadores sugerem que os aspectos sociais de uma relação
cliente-vendedor são críticos (CZEPIEL, 1990), e um vendedor desempenha um papel
fundamental na construção de uma relação vendedor-cliente forte a longo prazo
(BEATTY, 1996). Reação emocional de uma cliente para uma interação pessoal com um
vendedor pode influenciar a satisfação geral do cliente com a experiência de compra
(WESTBROOK, 1981).Com relação aos vendedores, tem-se diversas pesquisas que
abordam este tema, onde o número ou a disponibilidade de vendedores é considerada uma
variável importante, influenciando as respostas dos consumidores para as lojas.
Mazursky e Jacoby (1986) observaram que, entre os estímulos ambientais imagem da
loja influenciando o número de e vendedores é o mais saliente para determinar a qualidade
do serviço. Baker, Levy e Grewal (1992) operacionalização fatores sociais, variando o
número de vendedores e uso. Eles chegaram à conclusão que os ambientes de
armazenamento de alto-social-fotografada (por exemplo, alta disponibilidade e simpatia)
proporcionam maior excitação para os consumidores do que suas contrapartes de baixasocial-fotografada loja (por exemplo, baixa disponibilidade e simpatia). Baker e Cameron
(1996) notaram que a visibilidade de colaboradores que ajudam os clientes e uma
abordagem acolhedora reduzem a percepção de esperar tempo de duração.
Söderlund e Julander (2009) realizaram um estudo experimental para entender o
efeito da atração física dos trabalhadores dos serviços na satisfação do cliente e atitude
para com os trabalhadores de serviços. Os autores concluíram que um alto nível de
atratividade física por parte do trabalhador de serviço gera um maior nível de satisfação
do cliente. Nickson, Warhurst e Dutton (2005) observaram que aproximadamente 93%
dos clientes concordavam com a importância de habilidades estéticas dos vendedores, tais
como código de vestimenta e forma do corpo ou tamanho.
Baker et al. (2002) relatam que, quando os vendedores usam aventais com aparência
profissional e cumprimentam os seus clientes, os consumidores estão mais propensos a
perceber melhor a qualidade do serviço interpessoal do que se não houvesse vendedores
presentes. A escolha dos vendedores é uma extensão lógica no âmbito da marca
comportamental, onde os funcionários devem ter comportamentos que sejam compatíveis
com a marca (CHERNATONY; COTTAM, 2009).
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Shao, Baker e Wagner (2004) examinaram o impacto da adequação da veste de
vendedores (por exemplo, ternos de negócio em instituições financeiras) sobre as
expectativas de qualidade de serviço dos clientes e intenções de compra. Os resultados
apoiam a ideia de que a adequação de vestimenta do vendedor tem uma maior influência
sobre as expectativas de qualidade de serviço, bem como as intenções de compra, quando
os consumidores não estão altamente envolvidos na compra de situações. Lee e Dubinsky
(2003) propuseram que, quando os vendedores de varejo têm uma aparência profissional,
os clientes são mais propensos a sentir emoções positivas.
Hawes, Rao e Baker (1993) analisaram a importância das características dos
vendedores em lojas de varejo de bens duráveis. Em particular, avaliaram os atributos,
incluindo confiabilidade, serviço rápido, competência, paciência, estilo apessoado,
entusiasmo e simpatia, e concluíram que a confiabilidade foi o atributo mais importante
em lojas de varejo de bens duráveis. Darian, Tucci e Wiman (2001) também investigaram
a importância relativa dos atributos dos vendedores, como o respeito em relação aos
clientes, conhecimento, capacidade de resposta, simpatia e disponibilidade, e observaram
que o respeito para com os clientes foi o atributo mais importante em lojas de varejo
eletrônico.
Finalmente, a comunicação não verbal de associados de vendas exibida através de
expressões faciais, tom de voz, gestos e movimentos do corpo foi considerada aspecto
importante dos atributos físicos de associados de vendas. Tsai (2001) e Tsai e Huang
(2002) mostraram que o fato de vendedores exibirem emoções positivas através de
saudação, agradecendo, sorrindo, estabelecendo contato visual, e agradável tom de voz
aumentou a disposição dos clientes para retornarem e recomendarem a loja. Eles
forneceram evidências de que a qualidade do serviço está positivamente relacionada com
a fidelidade do cliente, e que a relação entre o cliente e o vendedor é um antecedente da
relação entre o cliente e empresa.
2.3.2 A força de vendas e a relação com os consumidores
Os atributos físicos dos vendedores são considerados como uma parte importante de
varejistas com relação a estratégia de marca para comunicar a sua imagem (PETTINGER,
2004). As subcategorias de atributos físicos de vendas dos associados incluem
vestimenta, atratividade física, demografia (por exemplo, idade, sexo e etnia), e sinais
não verbais (por exemplo, sorriso, expressão facial, gestos e movimento do corpo). A
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vestimenta não se limita ao vestuário, mas também inclui modificações do corpo, como
cabelo, unhas e tatuagens, assim como itens feito joias, acessórios e sapatos (EICHER;
ROACH-HIGGINS, 1991). Atratividade física é a avaliação de se vestir e despir o corpo,
que são percebidos para ser esteticamente agradável ou bonito (SÖDERLUND;
JULANDER, 2009). Todas essas características devem estar ligadas ao público
correspondente à marca em questão, não perdendo de vista sempre o propósito da marca
e onde ela deseja chegar um dia.
Quando vendedores passam de venda transacional a venda relacional, a precisão das
percepções dos vendedores torna-se mais crítica. Uma avaliação precisa das necessidades
e desenvolvimento de programas dos consumidores para atender a essas necessidades tão
essenciais para o marketing de relacionamento. Curiosamente, os estudos também
descobriram que os vendedores, em média, são imprecisos sobre as necessidades dos
consumidores (SHARMA; LAMBERT, 1994).
Dependendo do comportamento de compra de cada produto ou departamento, o papel
do vendedor tem uma determinada importância. Maior ou menor importância, mesmo
dentro de um mesmo departamento temos diferentes perfis de produto. Este trabalho
abordará os produtos de compra comparada, que, de acordo com Kotler e Armstrong
(2008), são aqueles adquiridos com baixa frequência e cujas características de qualidade,
preço, adequabilidade e estilo são cautelosamente comparadas pelo consumidor antes de
sua aquisição. Um estudo recente da Cahners Research (MULCAHY, 2002) em 23.341
empresas no mundo todo destaca que apenas 39% dos clientes, que se reúnem com
vendedores face a face, acham que os vendedores realmente entendem as suas
necessidades.
2.3.3 Gerência de vendas em varejo
Uma faceta importante do trabalho de um gerente de vendas de varejo na era do
aumento da concorrência é a de gerir os vendedores para desenvolver e manter
relacionamentos de longo prazo com seus consumidores. As organizações precisam
projetar elementos de processos de gerenciamento de vendas para melhor atender as
necessidades de seus consumidores na tomada de decisão (SHARMA, 2001).
Com relação às normas para a forma de trabalho, quando trabalhadores se tornarem
conscientes dos objetivos organizacionais para o seu serviço e o papel que as normas
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desempenham nesse processo, eles serão mais capazes de direcionar e influenciar o
processo de serviço para atingir essas metas. No modelo criado, as funções de apoio foram
mostradas para ser mediadores da relação entre os padrões de serviço e orientação ao
cliente, indicando que a mera existência de normas não é garantia de que normas serão
efetuadas no nível de linha. É o apoio e a orientação com base nessas normas que
provavelmente levarão a uma orientação para o cliente (SUSSKIND; KACMAR;
BORCHGREVINK, 2003).
Eisenberger, Hutchinson e Sowa (1986) definiram apoio organizacional como um
conjunto de percepções que medem o grau em que os funcionários compreendem sua
organização como sendo contra ou a favor de seu bem-estar. Assim como Schmit (1995)
indicaram que um clima favorável em uma empresa influencia as intenções
comportamentais dos empregados para prestar serviços e, finalmente, a satisfação do
cliente e a qualidade percebida do produto ou serviço.
Com o intuito de gerenciar melhor seus vendedores e propiciar uma melhor
experiência de compras para seus clientes, Saxe (1982) propôs um mecanismo para medir
a orientação dos vendedores através da venda vs. orientação com relação ao cliente: a
escala SOCO (Sales-Oriented/ Customer-Oriented). Durante várias décadas, a prática do
conceito de marketing para um vendedor individual foi estudada usando a escala SOCO.
De acordo com ela, um vendedor orientado para o cliente se concentra em ajudar os
clientes a tomarem decisões de compra satisfatórias, enquanto um vendedor orientado a
vendas é a favor de fazer vendas rápidas, muitas vezes à custa de interesses de longo
prazo do cliente.
No entanto, mais recentemente, Wachner (2009) tem apontado que, apesar do grande
número de estudos em toda a escala SOCO, “ainda temos um entendimento muito
incompleto dos específicos vendedores, seus comportamentos, habilidades e traços que
podem impactar a eficiência da escala SOCO em explicar variação no desempenho do
vendedor em nível individual”.
Singh e Koshy (2012) fornecem justificativa para as limitações do atual conceito de
orientação para o cliente do vendedor, devido à sua dependência em relação à prática do
conceito de marketing para um vendedor-cliente individual, que fica aquém de delinear
claramente os limites a serem construídos. Por exemplo, há um foco evidente na
satisfação de necessidades dos clientes que podem ofuscar as outras atividades e
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comportamentos relevantes dos vendedores que também são importantes no mundo da
venda pessoal hoje. Na orientação cliente-vendedor, existe uma limitação em virtude da
necessidade de o vendedor ter competência e conhecimento em marketing para entender
a real necessidade do cliente, ou seja, de modo a saber o que o cliente precisa e estar apto
a orientá-lo da melhor forma possível.
Ainda segundo Singh e Koshy (2012), estabeleceram-se seis áreas de domínio em
marketing no atendimento ao cliente: prestação de informações aos clientes, entendendo
as necessidades do cliente, as necessidades do cliente preenchendo por completo, criação
e entrega de valor ao cliente, sustentando a satisfação do cliente, e manter
relacionamentos de longo prazo com os clientes.
Essa conceituação ajudará os gerentes de vendas a ver seis áreas-chave específicas
para focar, para gerir e para controlar a sua força de vendas. Cada uma delas pode ser
uma ferramenta de diagnóstico útil para os gestores identificarem e rastrearem vários
aspectos da estratégia de venda orientada para o cliente de sua força de vendas. Os
gerentes de vendas também podem estabelecer um nível de referência inicial de cada um
dos seis domínios de venda orientada para o cliente em suas unidades de vendas.
Como e quando o desempenho de vendas é avaliado em qualquer uma dessas áreas
de domínio, a diferença de qualquer vendedor a partir do nível de base pode atuar como
fator decisivo para manter ou contratar algum vendedor. A satisfação do cliente foi
atribuída, direta e indiretamente, a uma série de fatores relacionados ao serviço, alguns
dos quais estão sob o controle da administração e outros que dependem exclusivamente
dos prestadores de serviços de linha de frente. Foi constatada a grande influência do
apoio organizacional no desempenho (SUSSKIND; KACMAR; BORCHGREVINK,
2003).
Além disso, traçar o progresso de todas as unidades de venda em seis áreas de domínio
orientadas para o cliente de venda permitiria um controle melhor para toda a organização
de níveis desejáveis de orientação ao cliente para sua força de vendas, tanto de sua equipe
de gerentes como de seus vendedores. Adicionando o que foi dito, as seis áreas de
domínio podem agir separadamente como uma ferramenta de diagnóstico útil para
identificar as necessidades de treinamento especificações dos vendedores. Com base na
utilidade de diagnóstico de cada área de domínio, a concepção e a implementação de
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medidas corretivas adequadas iriam corrigir as preocupações dos seus vendedores em
cada nível de domínio.

Figura 1. Domínio de orientação para o cliente do vendedor e suas seis áreas de domínio
Fonte: Wachner (2009)

Além do vendedor temos outros fatores humanos em loja. Segundo Baron e Harris
(1996), foi realizado um estudo na IKEA com milhares de consumidores em que
analisaram-se as interações humanas em lojas, as quais foram divididas em: OOP1 ‒
Interação entre vendedor e cliente; OOP2 ‒ Interação entre clientes. O que se constatou
de interessante é que a interação entre clientes foi bastante significativa, muitas vezes
substituindo e fornecendo uns aos outros o mesmo tipo de informação que o pessoal de
vendas é pago e treinado para fazer. Alguns clientes estão preparados para desempenhar
um papel puramente físico, por exemplo, a elevação de mercadorias em suas cestas
(observável física participação), porém também temos clientes dispostos a trocar
informação e experiência de compra positivas ou não.
Os clientes estavam claramente dispostos a fornecer informações sem treinamento e,
talvez mais importante, sem uma recompensa econômica visível. Muitos clientes
pareciam estar exibindo um grau de conhecimento ou experiência em produtos dentro de
seus encontros de serviço que se assemelha ao do pessoal de vendas (BARON; HARRIS,
1996).
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A natureza das interações com os clientes, e seu tom positivo, sugere que estes podem
estar em uma posição para complementar, ou substituir, esforço de venda pessoal por
funcionários nas lojas. Em alternativa, podem proporcionar uma dimensão interativa
adicional à visão de um vendedor, entretanto o mais importante para o varejista é
proporcionar essa troca de experiências em sua loja e pensando maior dentro da marca
nos diversos canais da empresa (LOVELOCK, 1992)
Essa questão está claramente ligada às ideias abordadas por Engel (1991), que
observou terem as experiências transmitidas “boca a boca” um papel mais decisivo do
que qualquer outra fonte, principalmente porque a informação a partir dessa fonte tem
maior credibilidade.
Susskind, Kacmar e Borchgrevink (2003) realizaram estudo para entender como os
vendedores podem ter excelência no atendimento dos consumidores. A perspectiva é um
conjunto de três componentes organizacionais que se co-criam com a finalidade de obter
o máximo de satisfação dos consumidores, quais sejam: Gestão/superiores; colegas de
trabalho e clientes.
Os funcionários com alta performance, em geral, indicam uma forte presença do apoio
do colega de trabalho e supervisor. A satisfação do cliente foi atribuída, direta e
indiretamente, a uma série de fatores relacionados ao serviço, alguns dos quais estão sob
o controle da administração e outros que dependem exclusivamente dos vendedores e
vendedores em loja. Foi constatada a grande influência do apoio organizacional no
desempenho (SUSSKIND; KACMAR; BORCHGREVINK, 2003).
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2.4 NPS ‒ Net Promoter Score
Cada vez mais empresas buscam crescimento relevante, investindo muito dinheiro em
pesquisas para tornar seus clientes cada vez mais leais a seus produtos e a sua marca. Mas
a maioria das pesquisas de mercado que elas utilizam para mensurar essa lealdade e
satisfação é complexa, produz resultados ambíguos e não se correlaciona necessariamente
com os lucros ou crescimento. Em suma, uma pesquisa de feedback do cliente não deve
ser vista como uma simples pesquisa, mas como uma ferramenta de gestão operacional.
(REICHHELD, 2003).
O surgimento do NPS se deu em uma pesquisa realizada pela empresa Satmetrix (em
conjunto com a Bain & Company e Reichheld), com início em 2001, em mais de 400
empresas em mais de uma dezena de indústrias, em que o trabalho consistia em formular
várias perguntas para os clientes dessas indústrias com a intenção de achar a melhor
correlação entre crescimento e as perguntas (REICHHELD, 2003; SATMETRIX, 2004).
Segundo Reichheld (2003), ao final do trabalho surgia uma boa notícia, pois não
haveria mais necessidade de realizar pesquisas caras e que muitas vezes não levavam a
lugar nenhum. Seria preciso somente realizar uma simples pergunta a eles: “Qual é a
probabilidade de você recomendar nossa empresa para um amigo ou colega?”. Porque
quando os clientes recomendam algo para um amigo eles estão colocando sua reputação
em xeque, e eles só vão correr esse risco se forem bastante leais e comprometidos com
algo. E Reichheld vai além, afirmando que para se obter crescimento essa era a única
pergunta que interessava.
Os clientes respondiam com notas de 0 a 10, segundo a classificação: notas 9 e 10
(clientes promotores), notas 7 e 8 (clientes neutros) e notas 0 a 6 (clientes detratores).
Portanto, a fórmula do NPS é a subtração do percentual de clientes promotores menos o
percentual de clientes detratores.

O resultado dessa simples equação, “obter mais

promotores e menos detratores”, apresenta-se simples, claro, acionável e palpável para
todos os níveis organizacionais, e pode até estar ligado com bônus por performance, como
é muito comum hoje em dia. Com relação ao último ponto citado, esse indicador pode
estimular a criação de um senso de urgência, amarrando recompensas para mostrar a
importância de colocar o cliente no centro, fazendo com que todos melhorem sua relação
com ele, e, em essência, ter o poder de veto sobre aumentos e promoções.
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Figura 2 ‒ Fórmula de NPS
Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

Essa observação de Reichheld se iniciou na Enterprice Rent-a-car, onde em um
congresso ele ouviu o CEO da empresa, Andy Taylor, fazer apenas duas perguntas
simples para seus clientes: uma sobre a qualidade da sua experiência de alugar com a
empresa e outra sobre a probabilidade de virem a alugar da empresa novamente. Porque
o processo era tão simples, ele se tornou rápido. Isso permitiu que a empresa publicasse
os resultados já classificados, para suas 5.000 lojas, dando aos escritórios feedback em
tempo real sobre a forma como estavam tratando o cliente com relação à experiência dele
e a oportunidade de aprender com colegas bem-sucedidos. Ao final da pesquisa, eles
chegaram à conclusão de que clientes fiéis não só voltam a alugar novamente, mas
também recomendam Enterprise para seus amigos (REICHHELD,2003).
A partir aquele momento, Reichheld se surpreendeu, pois ele sabia que a maioria das
pesquisas de satisfação não era útil para a empresa, tendendo a ser longas, complexas e
produzindo baixa taxa de resposta para os gerentes. Então ele resolveu fazer uma pesquisa
em 14 setores diferentes que duraria quase 2 anos (REICHHELD,2003).
E a pergunta “Qual é a probabilidade de você recomendar [empresa X] a um amigo
ou colega?” ficou em primeiro ou segundo em 11 dos 14 estudos de casos. Em geral, é
difícil entender uma forte correlação entre os índices de satisfação de clientes elevados e
crescimento de vendas em pesquisas tradicionais. Mesmo os sistemas de medição de
satisfação mais sofisticados têm falhas graves. Segundo Reichheld (2003), descobriu-se
uma maneira simples de realizar essa correlação.
Ainda segundo Reichheld (2003), certamente outros fatores, além da fidelidade do
cliente, desempenham um papel na condução da expansão do crescimento econômico ou
da indústria de uma empresa, inovação, e assim por diante. Embora o “recomendaria”
provou ser o mais eficaz na determinação de lealdade e prevendo um crescimento, não
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era o caso em cada indústria. Mas a fidelidade do cliente é claramente um dos mais
importantes motores de crescimento. Enquanto ele não garante o crescimento, um
crescimento lucrativo em geral não pode ser alcançado.
Os resultados do estudo de Reichheld foram interessantes. Por exemplo, as
companhias aéreas possuem uma forte correlação entre NPS e taxa média de crescimento
do período estudado. Nenhuma linha aérea encontrou uma maneira de aumentar o
crescimento sem melhorar a sua relação de promotores para opositores. O estudo ainda
mostra que, na maioria das indústrias, há uma forte correlação entre a taxa de crescimento
de uma empresa e a porcentagem de seus clientes que são “promotores”, isto é, aqueles
que dizem que são extremamente propensos a recomendar a empresa para um amigo ou
colega (REICHHELD, 2003).
Segundo Zaki et al. (2016), o NPS é uma ferramenta popular usada amplamente nas
empresas, em uma tentativa de medir a lealdade e a satisfação do cliente. Segundo Owen
e Brooks (2008), o NPS oferece uma análise real dos clientes e seus impactos lealdade no
desempenho. É uma ferramenta confiável, credível, precisa e realiza medições acuradas
sobre a experiência do cliente (FREED, 2013). Ele simplifica pesquisas com seus clientes,
fornece uma ótima base de dados, é fácil de usar e aplicar, e possuem ligações da nota
com o crescimento da receita futura (CHRISTENSEN, 2017).
Além disso, os detratores e até mesmo os clientes neutros geram custos altos que já
foram gastos pela empresa e serão difíceis de recuperar. Porém representam uma
oportunidade para adicionar um promotor para a população do cliente, um vendedor não
pago para comercializar o seu produto ou serviço e que gera crescimento para a mesma
(REICHHELD, 2003).
O trabalho realizado por Reichheld (2003), contudo, sofreu algumas críticas
acadêmicas. Keiningham et al. (2007) iniciam uma análise observando que outros
acadêmicos ainda não tinham escrutínio rigorosamente científico. Logo ele replica a
pesquisa realizada com 21 empresas com mais de 15.500 clientes entrevistados em que
não se conseguiu chegar aos mesmos resultados de Reichheld e concluiu-se que NPS não
é o único indicador mais confiável da capacidade de uma empresa para crescer. A
implicação clara é que os gestores adotaram o NPS por ser uma métrica simples para
acompanhar o crescimento com base na crença de que a ciência sólida sustenta os
resultados e que é superior a outras métricas.
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A literatura sugeriu que a crescente dependência de uma simples e única métrica para
medir isso é uma tendência muito arriscada e que as empresas devem adotar uma
abordagem multidimensional mais matizada para prever o comportamento do cliente
(ZAKI et al., 2016).
Ainda segundo Zaki et al. (2016), o papel das organizações deve ser o de começar a
capitalizar os pontos de dados extraídos do cliente em sistemas para medir
simultaneamente os componentes comportamentais da lealdade. A novidade do modelo
apresentado por esses autores é que a fidelidade proposta decorre de abordar essa lacuna
específica e demonstrar que uma abordagem baseada em dados para avaliar e prever a
lealdade do cliente é superior a confiar em métricas de item único, como o NPS.
Segundo Mendes e Teixeira (2019), tão importante quanto oferecer uma experiência
satisfatória para o cliente é saber o exato momento de solicitar essa avaliação ou
recomendação. O primeiro passo, de acordo com os autores, é compreender a cadeia de
valor do cliente analisando onde são os pontos de criação de valor e os pontos de erosão
de valor. O momento ideal para uma avaliação/recomendação é logo após sua experiência
mais positiva, que muitas vezes será quando ele interagir com o melhor que a sua empresa
tem a oferecer.
Ainda conforme Mendes e Teixeira (2019), a empresa também deve saber onde são
os menores níveis de satisfação do cliente dentro de sua experiência com a marca.
Obviamente, a empresa nunca deve pedir aos clientes para avaliar/recomendar o seu
negócio neste ponto. Em vez disso, usar tal conhecimento para identificar lugares ou
etapas em que a empresa precisa melhorar, pois nesse item ela corre risco de perder essa
atividade para outro jogador, um processo conhecido como decoupling.
A Tracksale, em parceria com a Opinion Boxeles, duas empresas brasileiras que
trabalham com implementação de NPS no Brasil, fizeram um estudo em que 70% das
empresas com faturamento maior que R$1 bi utilizam o NPS como principal métrica para
medir a satisfação do cliente.
Porém, segundo Zaki et al. (2016), o NPS não fornece insights práticos, por exemplo,
porque clientes são promotores, porque eles são detratotes, qual é a melhor forma de
capturar isso visto que o criador da metodologia Reichheld, não indicava acrescentar mais
perguntas a pesquisa pela diminuição da taxa de respostas, o que poderia invalidar uma
pesquisa em virtude da pequena amostra coletada, logo o NPS não fornece dados sobre o
que fazer para melhorar (FISHER; KORDUPLESKI, 2019).
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Segundo Schulman e Sargeant (2013), Reichheld e outros defensores da NPS
atribuem claramente a questão à unipolaridade dos clientes no sentido de ter vontade de
fazer alguma coisa ou não (ou seja, vai ou não vai recomendar). Criticamente, uma
pontuação baixa pode não ser um indicador de sentimento negativo, mas apenas que o
indivíduo em questão não se envolve em oferecer recomendações, simplesmente não
gosta de falar sobre as suas experiências com os outros.
Outro ponto importante citado por Schulman e Sargeant (2013) é que o NPS despreza
dados. Jogar fora dados é uma descrição estranha, mas muitos artigos acadêmicos dão
conta de que descartar os clientes que avaliam com notas 7 e 8 e não são utilizados poderia
dar mais qualidade à pesquisa. E concluem em seu trabalho que os doadores fiéis são
aqueles que percebem que eles têm uma forte relação com a organização. Ao medir a
lealdade é preciso, portanto, descompactar esse relacionamento em um significativo, não
de uma forma simplista, e entender o que realmente impulsiona as percepções desses
clientes.
Segundo Fisher e Kordupleski (2019), o NPS se concentra apenas em manter os
clientes, e não na conquista de novos clientes; manter os clientes é tão importante quanto
a aquisição de novos. No entanto, a conquista de novos clientes por uma empresa é o seu
principal pilar de crescimento. Ainda de acordo com esses autores, não importa o que a
empresa faça, ela sempre vai perder alguma porcentagem de clientes, portanto conquistar
novos clientes é imperativo.
Uma outra crítica ao NPS é quanto à falta de se fazer o mesmo trabalho com a
concorrência, pois é errado realizar uma pesquisa interna não tendo um benchmark direto
para comparação. O crescimento da receita, ou o seu declínio, é impulsionado pela
percepção do cliente do valor de seus produtos e serviços, em comparação com a
concorrência. O NPS não vai medir o valor percebido de seus produtos e serviços em
comparação com o dos seus concorrentes. Se os concorrentes fazem um trabalho melhor
em satisfazer os clientes, você vai perder participação de mercado (FISHER;
KORDUPLESKI, 2019; SCHULMAN; SARGEANT, 2013).
Segundo Fisher e Kordupleski (2019), como o objetivo dessa metodologia é aumentar
o percentual de clientes promotores de seus clientes que eram leais (número de clientes
fiéis dividido pelo número total de clientes), pode mascarar o crescimento do NPS com a
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perda apenas dos clientes detratores. Com isso, o índice melhoraria à medida que o
número de detratores diminui, o que não é, contudo, sinônimo de crescimento.
Zaki et al. (2016) e Fisher e Kordupleski (2019) fazem a comparação entre o NPS e
o CVM (Customer Value Management) e se mostram mais adeptos do CVM pela entrega
mais completa de dados e possíveis soluções. Concluem que o NPS está medindo o que
os clientes fazem para você enquanto o CVM está medindo o que você faz para os
clientes.
No quadro 1, com o objetivo de se comparar e analisar os prós e contras relatados por
este estudo encontrados no campo acadêmico, pode-se observar que existem pontos
positivos e negativos com relação a essa metodologia.
Autor

Pontos positivos do NPS
Conceito

Satmetrix (2004)

Pesquisa com mais de 400 empresas com o objetivo de
achar a melhor correlação entre crescimento e algumas
perguntas;

Reichheld (2003)

Após a pesquisa, se constatou que não seria mais
necessario realizar diversas perguntas, só seria necessario
para se obter crescimento saber o nivel de recomendação
de clientes;

Zaki (2016)

Owen (2008)

Freed (2013)
Christensen (2017)

Criticas sobre o NPS
Conceito
1)Dependência de um simples única métrica para medir
isso é uma tendência muito arriscado. Propoe um
modelo a capitalizar os pontos de dados extraídos do
cliente, em sistemas para medir simultaneamente os
Zaki (2016)
componentes comportamentais da lealdade;
2) Ferramenta de NPS não propoe insights práticos
para os gerentes; 3) Propoe uma avaliação da
expericnai de seus consumidores atras da CVM;
NPS não possui escrutínio rigoroso científico. Replicou
o estudo e concluiu-se que NPS não é o único
Keiningham (2007)
indicador mais confiável da capacidade de uma
empresa para crescer.
Autor

Ferramenta popular de facil entendimento, amplamente
utilizada nas empresas, em uma tentativa de medir a
lealdade e satisfação do cliente.

NPS oferece uma análise real dos clientes e seus impactos
lealdade no desempenho.

Fisher (2019)

1) NPS se concentra apenas em manter os clientes, e
não na conquista de novos clientes; Manter os clientes
é muito importante tão importante quanto a aquisição
de novos; 2) Falta de realização da pesquisa com seus
concorrentes; 3) NPS foca em manter os clientes
promotores, o que pode fazer a empresa perder
participação no mercado; 4) Propoe uma avaliação da
expericnai de seus consumidores atras da CVM;

Schulman (2013)

1)Quando um cliente dá uma nota baixa, não
necessariamente ele não gostou da experiencia. As
vezes ele não se envolve em oferecer recomendações,
mas eles simplesmente não gostam de falar sobre as
suas experiências com os outros; 2) A ferramenta de
NPS despreza dados dos clientes neutros ou passivos
(clientes que deram notas 7 e 8); 3) Falta de realização
da pesquisa com seus concorrentes

É uma ferramenta confiável, credível, precisa e realiza
medições precisas sobre a experiência do cliente
Ele simplifica pesquisas com seus clientes, fornece uma
ótima base de dados, é fácil de usar e aplicar, e possuem
ligações da nota com o crescimento da receita futura

Quadro 1 : Revisão bibliográfica sobre NPS: pontos positivos e críticas sobre o NPS
Fonte: Elaborado pelo autor

No Quadro 2, apresenta-se uma consolidação das principais ideias e conceitos
analisados durante o referencial teórico em ordem cronológica, com o objetivo de
fornecer ao leitor o entendimento da vasta literatura sobre o assunto a que este trabalho
se refere.
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AUTOR

ASSUNTO

CONCEITO

Allison e Uhl, 1964; Hoch e Ha, 1986

Jornada do consumidor

A qualidade é difícil ou muito demorada para avaliar

Nelson, 1970

Jornada do consumidor

Kotler 1973

Jornada do consumidor

Jacoby et al., 1971; Olson, 1972

Jornada do consumidor

Os consumidores têm uma necessidade de informação
Acreditava que a atmosfera de uma loja em que os produtos são comprados e consumidos poderia ser ainda mais importante do que os
próprios produtos.
Os consumidores querem reduzir o risco percebido

Saxe e Weitz 1982

Jornada do consumidor

propuseram um mecanismo para medir a orientação dos vendedores através da venda vs. orientação com relação ao cliente

Rao e Monroe, 1988

Jornada do consumidor

Os consumidores não são capazes de avaliar a qualidade

Barom, 1996

Jornada do consumidor

Consumidor as vezes tem mais informação do que o vendedor

Meyer, 2007

Jornada do consumidor

complexidade da jornada de compra do consumidor

Meyer, 2007

Jornada do consumidor

A experiência do cliente não melhora até se tornar uma prioridade dentro da empresa

Singh, 2012

Jornada do consumidor

Orientação de venda para o cliente não orientada para a venda

Koo e Kim, 2013

Jornada do consumidor

Experiência de look-and-feel e touch-and-feel

Meyer, 1990 ; Westbrook, 1981

Personalização e
customização
Atendimento em loja

Engel 1991

Atendimento em loja

Marketing boca a boca

Baker et al. 1992; Tsai 2001, e Tsai e Huang 2002

Atendimento em loja

alta disponibilidade e simpatia dos vendedores proporcionar maior excitação para os consumidores

Hawes 1993; Darian 2001

Atendimento em loja

Analisou os principais atributos dos colaboradores

Dawar e Parker 1994

Atendimento em loja

Friestad e Wright, 1994

Atendimento em loja

sugeriu depois de uma revisão bibliográfica, dividir em 4 grandes blocos de assunto, a importância do comportamento dos vendedores na
avaliação de varias opções de varejistas e seus respectivos atendentes
Atendente é a extensão da empresa, podendo ganhar vendas futuras ou até recompras

Schmit e Allscheid 1995

Atendimento em loja

indicaram que um clima favorável em uma empresa influencia as intenções comportamentais dos empregados

Schmit e Allscheid 1995

Atendimento em loja

indicaram que um clima favorável em uma empresa influencia as intenções comportamentais dos empregados

Beatty et al., 1996

Atendimento em loja

Vendedor é responsável pelo relacionamento de longo prazo do cliente com a marca

Murley, 1997

Atendimento em loja

O fator humano é um componente crítico no estabelecimento e progresso de relacionamento com o cliente a longo prazo

Sharma 2001

Atendimento em loja

Vendedor e a importância da empatia

Susskinf ,2003

Atendimento em loja

a grande influência do apoio organizacional no desempenho

Lee e Dubinsky 2003
Nickson et al. 2005; Baker et al. 2002; Shao et al. 2004
Fowler et al. 2007

Atendimento em loja
Atendimento em loja
Atendimento em loja

quando os vendedores de varejo têm uma aparência profissional, os clientes são mais propensos a sentir emoções positivas.
Importância da estética dos vendedores
Capacitação de vendedores em loja

McAllister, 1995

mercado exige produtos e serviços adaptados para todos os clientes
Vendedor como função primaria de benefício funcional na compra.

Quadro 2 : Resumo da referencial bibliográfico
Fonte: Elaborado pelo autor
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AUTOR

ASSUNTO

CONCEITO

Soderlund e Julander 2009

Atendimento em loja

só a presença de um atendente já gera impacto sobre a satisfação em seus clientes.

Ahmad, 2012; Christiansen et al., 1999; De Nisco e
Napolitano, 2006; El-Adly, 2007; Haynes e Talpade,
1996; Swinyard, 1998; Wakefield e Baker, 1998

Atendimento em loja

estudaram o grau de interação social entre vendedor e comprador

Elmashhara, 2019

Atendimento em loja

habilidades sociais de vendedores e a adaptabilidade do vendedor com diferentes perfis

Soderlund 2016

Atendimento em loja

só a presença de um atendente já gera impacto sobre a satisfação em seus clientes.

Toufaily et al. 2013

Omnichannel

Centrou-se na confiança dos clientes quando se comparam o e-commerce e as lojas físicas

Omnichannel

Integração de canais, tornando a loja física destino chave na experiência do consumidor

Forrester, 2014; Soderlund e Julander, 2009

Omnichannel

Loja como principal ponto de contato com os clientes

Abbes e Goudey 2015

Omnichannel

Guissoni 2017

Omnichannel

Necessidade de Integração de canais; Relação de confiança entre clientes e vendedor transformor-se em um relacionamento de longo
prazo
Integração de canais com estágios mais avançados com Customer Analytics

Sopadjieva, Dholakia e Benjamin, 2017

Omnichannel

Estudo sobre lealdade em compras omnichannel

Von Briel, 2018

Omnichannel

Focar mais nos pontos de contato com o cliente em vez de focar em canais de venda

Salesforce, 2018

Omnichannel

Empresas não entregam experiências conectadas

Serkan Akturk, Ketzenberg e Heim, 2018

Omnichannel

Grandes investimentos para se conseguir integrar canais

Deloitte, 2019

Omnichannel

Entendimento das unidades de informação e como utilizar

Sharma 2001

Satisfação do cliente

Alto custo de aquisição de clientes

Reichheld & Markey, 2006

Satisfação do cliente

Ferramenta NPS

Meyer, 2007

Satisfação do cliente

empresas acreditam que oferecem uma experiência acima da média , mas os clientes não reconhecem isso.

Bain & Company 2018

Satisfação do cliente

Estudo precursor para Reichheld desenvolver a ferramenta NPS

Mohan, Sivakumaran e Sharma, 2013;
Kannan e Inman, 2015

Verhoef,

Quadro 2 : Resumo da referencial bibliográfico
Fonte: Elaborado pelo autor
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3. METODOLOGIA
Esta dissertação tem caráter exploratório descritivo. É um trabalho exploratório em
sua revisão bibliográfica com o levantamento dos principais autores sobre o tema as
entrevistas com roteiro semiestruturado. Exploratório, pois pretende por meio de um
estudo qualitativo aprimorar as ideias (GIL, 2006) sobre o novo ecossistema de varejo,
omnichannel, com a mudança do papel das lojas físicas, tendo o vendedor um papel chave
nesta interação entre cliente e marca.
Por outro lado, é um trabalho descritivo, pois possui um lado quantitativo no
levantamento de dados com a ferramenta de NPS. Posteriormente à pesquisa realizou-se
a compilação dela, com a análise e separação das lojas em dois grupos: o grupo das 20
melhores lojas em venda financeira e o grupo com as demais lojas, e posteriormente toda
análise desencadeada por essa pesquisa.
3.1. Construção do referencial teórico
Foram utilizadas neste trabalho as bases de dados Emerald e EBSCO para artigos
internacionais; e a base de dados Scientify Electronic Library on-line (Scielo), para
artigos nacionais, por meio das palavras-chaves. Adicionalmente, foi utilizado o
mecanismo de busca pelo Google Acadêmico, tanto em português como em inglês, para
a busca de artigos também ligados ao tema. A plataforma do Google é uma fonte
importante de pesquisa acadêmica, entre outras fontes secundárias de informação, devido
a sua grandeza e amplitude de opções de artigos nela contidos (JACSÓ, 2005). No Quadro
3 consta o resumo das bases de dados.
Destaque para a base de dados da Escola de Administração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas, pois sem o acesso à plataforma de E-CLASS da
instituição seria uma pesquisa bem mais limitada.
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Base de dados
Base de dados consolidadoras de outras bases
Emerald - www.emeraldinsight.com
EBSCO - www.ebscohost.com
Scielo - www.scielo.br
Ferramentas de busca na Web
Google Academico (Scholar) em Inglês- http://scholar.google.com/schhp?hl=em
Google Academico em Português - http://scholar.google.com/schhp?hl=pt-BR
Bancos de teses e dissertações
FGV- EAESP
Quadro 3 Bases de dados utilizados para a pesquisa
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

3.2. Palavras-chave utilizadas na busca
Para a construção da revisão bibliográfica do tema, foram utilizadas as palavraschaves destacadas no Quadro 4. As mesmas palavras foram traduzidas para a busca de
artigos em português
Palavras -chaves
Principais
Secundarias
Salesforce
Customization
Buying Behavior
Customer Service
Salesman
Customer Excellence
Salesperson
Technology Retailing
Sales management
Omnichannel Shopper
Omnichannel Retail
Personal selling
Customer Satisfaction
Customer Lowalty
Customer experience
Quadro 4: Palavras-chaves utilizadas para busca de artigos
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

3.3. Escolha da empresa
Segundo o Sebrae (2018), em 2015 o comércio representou 12,3% do PIB¹ brasileiro.
Destes, 42,9% correspondiam ao comércio varejista. As vendas no varejo de vestuário
somaram R$ 220 bilhões em 2017, 9% mais que em 2016, com 6,2 bilhões de peças, o
que representa 8,1% mais que no ano anterior.
Foi escolhida uma varejista de moda brasileira que está entre as 3 maiores varejistas
do Brasil. Com mais de 70 anos de mercado, faturamento acima de R$ 5 bilhões no último
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ano (2018) e mais de 320 lojas em todos os estados do Brasil. Esta companhia utiliza as
notas de NPS de cada loja para pagamento de bônus variável para os gerentes e suas
respectivas equipes.
Essas lojas têm os mais variados perfis e comportamentos e possuem diversos
departamentos em seu interior, tendo majoritariamente departamentos de compra de
conveniência, sendo alguns de compra comparada onde há vários colaboradores para
atendimento. Essa varejista, porém, sofre com a diminuição de quadro de pessoas em loja
para atingimento de meta de lucro.
3.4 Seleção da amostra
Além do estudo exploratório, este trabalho também abordará uma parte descritiva,
que foi realizada em duas partes: 1) o NPS aplicado com os clientes do Brasil todo e a 2)
uma entrevista em profundidade com três gerentes.

Figura 3: Estrutura do trabalho
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Na primeira parte, o método de pesquisa utilizado foi o método quantitativo
desenvolvido por meio de uma pesquisa de NPS (Net Promoter Score) em uma cadeia de
varejo de moda brasileira. Essa metodologia de pesquisa seguiu a configuração original
de Reichheld (2003), consistindo na pergunta-chave de recomendação com o acréscimo
de algumas perguntas qualitativas com a intenção de melhor qualificar os resultados dessa
pesquisa de NPS (FISHER; KORDUPLESKI, 2019).
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Foram enviados questionários para mais de 18.000 clientes das lojas físicas de todos
os estados do Brasil que possuíam seu cadastro na base de dados da empresa. Este
trabalho obteve um índice de resposta de 4,45% do volume total de e-mail enviados. Foi
analisada a compra em um determinado departamento dentro da loja, que possui produtos
de compra comparada, ou seja, aqueles adquiridos com baixa frequência e cujas
características de qualidade, preço, adequabilidade e estilo são cautelosamente
comparadas pelo consumidor antes de sua aquisição. Esse tipo de compra é caracterizada
como pouco frequente, isto é, o cliente não possui o hábito de comprar mensalmente, e
sim esporadicamente. Essa pesquisa tem como base o mês de outubro de 2019, com
clientes que tinham comprado nesse departamento nos últimos 60 dias. Fez-se um envio
em massa para os clientes, que tiveram dez dias corridos para a resposta; no décimo
primeiro dia, nenhuma resposta mais foi aceita.
Por mais que Mendes e Teixeira (2019) acreditem que existe o momento certo de
solicitar uma avaliação, que corresponde ao ponto forte de uma experiência de uma
empresa, neste estudo enviamos a pesquisa por e-mail marketing com a finalidade de
deixar o cliente à vontade para responder a qualquer momento que lhe conviesse.
Essa pesquisa com os clientes foi realizada via e-mail marketing com a seguinte
pergunta: “De 0 a 10 qual é a probabilidade de você recomendar essa loja a um amigo?”,
sendo 0 “não recomendaria” e 10 “recomendaria”. Para que o cliente relacionasse essa
pesquisa com a compra nesse departamento, realizamos uma pergunta prévia,
questionando sobre quais produtos do referido departamento, já predefinidos, ele já havia
comprado; na sequência, informamos que a pesquisa era referente à compra que ele tinha
acabado de mencionar.
Com o retorno da pesquisa e, consequentemente, a base de dados, objetivava-se
encontrar uma relação entre grau de satisfação de seus clientes e alto potencial de venda
financeira, portanto, tinha-se que encontrar um grupo de lojas que correspondesse a uma
alta representatividade financeira para a empresa. Quando se agruparam as 20 maiores
lojas da empresa ─ que correspondem a 6,23% das lojas, porém representam 29,8% das
vendas financeiras desse departamento ─, encontrou-se um bom recorte para estudo.
A segunda parte do trabalho, de caráter descritivo, abrangeu as análises das perguntas
que eram resultado da pergunta-chave de NPS respondida pelo cliente. Foi identificado
um cliente majoritário desta pesquisa, bem como a identificação por meio de perguntas
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com respostas pré-categorizadas do porquê de aquele cliente ter dado determinada nota.
Essas perguntas e categorias de resposta foram criadas pelo autor pensando nos macros
atributos possíveis de serem encontrados em loja, por exemplo: atendimento, ambiente
de loja, produto e a experiência com a marca.
Já a terceira parte, também de caráter exploratório, compreende as entrevistas de
roteiro semiestruturado. Essas entrevistas tinham como objetivo identificar, dentro do
grupo das 20 lojas com maior representatividade financeira, qual era o diferencial em
questões de atendimento por lojas que estavam bem avaliadas em NPS e outras não tão
bem avaliadas. Por conseguinte, foram escolhidas para ser entrevistadas as duas lojas de
melhor NPS e a loja com o pior NPS nesse grupo.
3.5 Coleta e análise dos resultados
A coleta dos dados foi de natureza quantitativa e qualitativa, dividida em três partes,
conforme já citado. Em um primeiro momento, a coleta de natureza quantitativa deu-se
por meio da metodologia de NPS, para medir o grau de satisfação dos clientes em suas
respectivas lojas. O roteiro completo da pesquisa pode ser encontrado no Apêndice 1. Na
segunda parte, realizamos uma pesquisa estruturada com cada cliente em que, mediante
a resposta da pergunta anterior, ele era direcionado para a próxima pergunta. Nessas duas
partes iniciais, foi utilizada uma plataforma interna de captura das pesquisas respondidas
pelos clientes, posteriormente exportada para o software Microsoft Excel para tratamento
e análise de dados.
O objetivo dessas perguntas era qualificar a análise, tentando obter a justificativa pela
pergunta inicial. Por exemplo: se a resposta fosse 9 ou 10, logo ele é um cliente promotor,
a próxima pergunta seria: “Ficamos muito felizes que você gostou de sua última
experiência em loja, poderia mencionar dos itens abaixo o que foi destaque para essa
nota?”. Nas respostas tínhamos as seguintes opções: Atendimento de nossos
colaboradores; Qualidade dos produtos; Preço dos produtos; Formas de pagamento;
Variedade de produtos; Comunicação da marca; Outros. Quando a resposta escolhida era
atendimento de nossos colaboradores, ele era direcionado para especificar mais o que foi
o diferencial desse atendimento. Por exemplo: Conhecimento de produto; Cordialidade;
Objetividade; Apresentação de outros produtos; Entendimento da minha necessidade;
Apresentação das facilidades de pagamento do Cartão Private Label.
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Se a resposta da pergunta inicial fosse 7 ou 8, ele é considerado pela metodologia
NPS como um “cliente neutro”, e era direcionado para a pergunta seguinte, ou se fosse
6 para baixo, onde o cliente era considerado detrator: “O que você acha que poderíamos
melhorar para que pudesse nos recomendar para um amigo?”. As opções eram as mesmas
do cliente promotor: Atendimento de nossos colaboradores; qualidade dos produtos;
preço dos produtos; Formas de pagamento; Variedade de produtos; Comunicação da
marca; Outros. Novamente, quando o cliente colocava “Atendimento de nossos
colaboradores”, a pergunta era direcionada para entender melhor a respeito. As opções de
resposta para essa questão eram: Conhecimento de produto; Cordialidade; Objetividade;
Apresentação de outros produtos; Entendimento da minha necessidade; Apresentação das
facilidades de pagamento do Cartão Private Label.
Se a resposta fosse 6 ou abaixo, em que pela metodologia era considerado “detrator”,
ele seguia o mesmo roteiro do “cliente neutro”, sendo direcionado para a seguinte
pergunta: “O que você acha que poderíamos melhorar para que pudesse nos recomendar
para um amigo?”. As opções eram as mesmas do cliente promotor: Atendimento de
nossos colaboradores; Qualidade dos produtos; Preço dos produtos; Formas de
pagamento; Variedade de produtos; Comunicação da marca; Outros. Novamente, quando
o cliente colocava “Atendimento de nossos colaboradores”, a pergunta era direcionada
para entender melhor a respeito. As opções de resposta para essa questão eram:
Conhecimento de produto; Cordialidade; Objetividade; Apresentação de outros produtos;
Entendimento da minha necessidade; Apresentação das facilidades de pagamento do
Private Label.
Em um segundo momento, objetivou-se focar naquelas que são exemplos de sucesso
como as melhores lojas da empresa. Foram analisadas todas as lojas no quesito venda
financeira e criados dois grupos: o grupo A, que corresponde ao das 20 lojas com as
maiores vendas financeiras de um departamento, e o grupo B, que corresponde ao restante
das 298 lojas. A pesquisa de NPS foi feita no âmbito nacional e posteriormente realizada
a quebra em dois grupos.
Essa pesquisa foi conduzida com o apoio da diretoria de marketing da empresa,
suportada pela área de recursos humanos e área comercial. Desde 2015, essa ferramenta
já era utilizada pela empresa para avaliar a experiência do consumidor nas lojas físicas e
canal on-line.
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Já na terceira parte do trabalho, com os dados do NPS loja a loja, realizou-se uma
entrevista por meio de um roteiro semiestruturado com os gerentes das duas lojas com o
melhor NPS dentro do grupo A, das 20 maiores lojas na empresa, com a finalidade de
identificar um padrão diferente de comportamento para tal resultado. Também foi
entrevistado o gerente da loja de pior NPS com o objetivo de se comprar os relatos com
as duas lojas de melhor NPS. A entrevista com o roteiro completo encontra-se no
Apêndice 2.
Para análise dos dados qualitativos, seguiu-se a técnica de análise de conteúdo. Dessa
forma, os dados coletados foram analisados com o suporte de técnica de análise de
conteúdo, seguindo as etapas propostas por Bardin (2008): transcrição das entrevistas,
leitura flutuante, recorte e notação e definição de categorias temáticas empíricas.
Mediante a transcrição das entrevistas realizadas por telefone, que tiveram duração
média de 35 minutos cada, foram agrupadas as principais falas de cada gerente em um
quadro, nomeando aquela fala com seu conceito atrelado. Posteriormente, agrupamos a
frequência de incidência de cada conceito e explanamos cada um deles.
As entrevistas foram realizadas com os gerentes de três lojas por telefone e gravadas
com autorização da empresa e dos entrevistados. A escolha da pessoa a ser entrevistada,
no caso o gerente, se fez necessária porque, segundo Susskind, Kacmar e Borchgrevink
(2003), é de grande importância o apoio organizacional do gerente de vendas para que
seus clientes possam ter um alto grau de satisfação, gerenciando todos os atendentes e
todas as atividades necessárias em loja.
Em seguida, procedeu-se à transcrição de todas as entrevistas. Essa transcrição
possibilitou a utilização de diversas citações diretas para uma análise mais profunda dos
dados coletados. Beverland e Lindgreen (2010), ressaltam que o uso de citações direta
contribui para a qualidade das análises qualitativas.
A intenção dessas entrevistas foi entender se a experiência vivenciada nessas lojas,
avaliada tão bem pelos clientes, tem alguma ligação com atendimento, com informação
de produto ou com alguma outra prática de gestão que poderia ser disseminada para as
outras lojas e, posteriormente, compará-la com o que a loja de pior NPS relatar
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4. Resultados
Após a realização das três partes do trabalho, cada uma delas será detalhada a seguir
com o intuito de entender com profundidade os fatores que influenciam uma melhor
experiência dos clientes em loja e qual é o papel dos vendedores nesse processo.
4.1. NPS (NET PROMOTER SCORE)
Esta pesquisa foi realizada em outubro de 2019, e os 18.000 e-mails marketing
enviados foram gerados com base nos últimos 60 dias de compras referentes ao mês-base
da pesquisa.
A pesquisa de NPS teve retorno de 7,23% de respostas com 4,45% de respostas
validas. Com o objetivo de selecionar um grupo de lojas que tivesse uma boa
representatividade financeira para a empresa, este trabalho realizou um corte criando dois
grupos de lojas: o grupo A, com as 20 maiores lojas em venda financeira da empresa, e o
grupo B, com as demais lojas. O grupo A representou 29% do faturamento total da
categoria estudada no ano de 2018. Esse recorte mostra a importância que essas 20 lojas
têm para o grupo e a relevância que as atitudes de seus gerentes e colaboradores pode
gerar de receitas ou perdas para a companhia.
Quando se analisa essa divisão em dois grupos, toma-se conhecimento que 49%
desses respondentes eram do grupo das 20 maiores lojas em venda financeira e os demais
51% eram clientes das demais lojas, o que representa também uma boa distribuição entre
os grupos. Quando agrupamos o NPS desses dois grupos, temos o primeiro resultado
importante. Conforme Tabela 1, o grupo A das 20 maiores lojas em venda financeira
possui um NPS 13,3 pontos percentuais a mais do que o grupo B, correspondente às
demais lojas. Esse grupo A, conforme já foram citadas, representam 6,23% do número de
lojas, porém 29,8% das vendas financeiras desse departamento.
Esse é um recorte interessante que mostrou para onde a atenção do trabalho iria
mesmo focar. A continuidade da procura por uma ligação entre satisfação e alta
performance de venda, com esse resultado, apontava um dos caminhos em que este estudo
irá se aprofundar.
Seguindo agora com um grupo de lojas com grande potencial de venda, em que já são
realidade como resultado, onde deve-se aprofundar mais o estudo, para entender melhor
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como que elas obtêm esse resultado. Pois além de terem uma representatividade
financeira para a companhia também obtiveram um expressivo resultado de satisfação e
lealdade com seus clientes.

Cliente

Promotores (10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

Grupo A - 20
Maiores lojas
em Vda Fin.
60,60%
28,80%
10,70%
49,9

Grupo B Demais
lojas
52,50%
31,60%
15,90%
36,6

Tabela 1: Comparativo de NPS de dois grupos: 20 maiores lojas em venda financeira na empresa e grupo das demais lojas.
Fonte: Elaborado pelo próprio auto

Sendo assim, este estudo focará no grupo A, das 20 maiores lojas em venda da
companhia, contextualizando localidade das lojas e a caracterização desses clientes. Com
relação ao grupo A, na Figura 4 encontra-se a distribuição geográfica das lojas no Brasil.

Figura 4: Mapa com as regiões brasileiras e a quantidade de lojas respectivamente
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

52

REGIÃO

Qtd Lojas % Lojas

Norte
Nordeste
Centro-oeste
Sudeste
Sul
TOTAL

4

20,00%

12

60,00%

1

5,00%

3
0
20

15,00%
0,00%
100%

Tabela 2: Distribuição de lojas dentro de cada região do país.
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Conforme mostra no mapa do Brasil, a maioria das lojas estão na região Nordeste,
60% delas distribuídas em 6 estados diferentes, seguida pela região Norte com 20% das
lojas em 2 estados diferentes, a região Sudeste com 15% em 3 estados diferentes e, por
último, a região Centro-Oeste com 5% e apenas 1 loja. Infelizmente nesse grupo das 20
melhores lojas não se tem nenhuma loja da região Sul do Brasil.
Outro ponto importante e interessante é sobre o perfil de localidade de cada loja.
Das 20 lojas do grupo A, 4 são lojas de rua ou calçadão e 16 estão localizadas em
shopping. Quanto ao perfil mercadológico, ele é obtido por uma classificação interna
baseada na localização e performance de alguns itens-chaves para classificação da loja;
ela pode ser LOW, MEDIUM ou HIGH. Neste caso possuímos 9 lojas de perfil HIGH, 7
lojas de perfil MEDIUM e 4 lojas de perfil LOW.
Conforme Gráfico 1, o cliente do grupo A é majoritariamente do sexo feminino
(78,73%), contra 21,27% do sexo masculino. Quando analisamos a distribuição de gênero
por região não existe nenhuma diferença relevante por região seguindo a média nacional.

Gráfico 1: Distribuição de gêneros e tabela com detalhamento de gênero por região.
Fonte: Elaborada pelo próprio autor
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Quando se analisa a faixa etária no Gráfico 2, 29,87% têm idade acima de 51 anos,
seguidos por 28,35% com idade entre 30 e 40 anos, 24,56% com idade entre 41 e 50 anos
e, por último, 17,22% com idade abaixo de 30 anos. As duas faixas de maior
representatividade juntas chegam a 54,43% dos clientes e possuem idade acima de 41
anos de idade.

Faixa Etária
29,87%

17,22%

18 a 29 anos
28,35%

30 a 40 anos
41 a 50 anos

24,56%

51 ou mais

Gráfico 2: Distribuição etária
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Tratando de estado civil no Gráfico 3, a pesquisa apresentou maioria de clientes
casados(as) (54,94%), seguidos por 33,92% de solteiros (as), 9,37% de divorciados(as) e
1,77% de viúvos(as).

Gráfico 3: Distribuição de estado civil
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Quando se analisa a localidade dos clientes respondentes da pesquisa no Gráfico
4, tem-se uma grande maioria na região Nordeste do país (72,91%), seguida pela região
Norte (12,91%), região Sudeste (11,90%) e, por último, a região Centro-Oeste (2,28%).
Essa grande quantidade de clientes que realizam suas compras na região Nordeste deve
ser resultado de termos, dentro do grupo A, das 20 maiores lojas em venda financeira,
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60% das lojas localizadas na região Nordeste. Lembrando que esse dado não tem a
intenção de mostrar onde o cliente nasceu, e sim, tem relação com as compras dele do
período de 60 dias que a pessoa respondeu a pesquisa.

Gráfico 4: Distribuição por região de clientes
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Quando se inicia a analisar o resultado do NPS, primeiramente com relação ao
gênero na Tabela 3, tem-se que o público feminino possui um NPS melhor que o público
masculino, 54% contra 33%. Quando se inclui nessa análise a região e comparando os
gêneros, tem-se um resultado bastante diferente principalmente na região Nordeste, onde
o NPS feminino tem quase o dobro da nota do NPS masculino. Na região Centro-Oeste
apresenta excelência no NPS nos dois gêneros. Já nas regiões Norte e Sudeste, os homens
possuem um NPS melhor do que as mulheres, sendo respectivamente 36% e 15% maior
Gênero
FEM
Centro-oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
MAS
Centro-oeste
Nordeste
Norte
Sudeste

Promotor Neutro detrat NPS
63%
28%
9% 54%
100%
0%
0% 100%
61%
31%
8% 52%
78%
12% 10% 68%
54%
31% 15% 38%
46%
41% 13% 33%
100%
0%
0% 100%
42%
42% 16% 27%
60%
30% 10% 50%
44%
56%
0% 44%

Tabela 3: Comparativo dividido por região e gêneros
Fonte: Elaborada pelo próprio autor
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Com relação ao resultado do NPS por faixa etária na Tabela 4, observa-se um
equilíbrio interessante entre elas. O melhor NPS ficou com a faixa etária de 51 anos ou
mais com um resultado de 54%, seguida pela faixa etária de 41 a 50 anos com 51%,
depois a faixa mais jovem de 18 a 29 anos com 47% e, por último, a faixa etária de 30 a
40 anos com 46%. Tem-se que a faixa com maior idade possui um NPS 17,39% maior
que a faixa etária de 30 a 40 anos, que ficou com o pior resultado de NPS.
Faixa etaria Promotor
18 a 29 anos
57%
30 a 40 anos
57%
41 a 50 anos
61%
51 ou mais
62%
Total Geral
59%

Neutro
32%
31%
29%
31%
31%

Detrator
10%
12%
10%
8%
10%

NPS
47%
46%
51%
54%
49%

Tabela 4: Comparativo de faixa etária e as respectivos NPS’s
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Ao analisar a Tabela 5, que corresponde ao resultado de NPS com relação ao
estado civil, percebe-se também um equilíbrio muito grande entre todos os estados civis,
exceto com relação ao resultado de NPS de Viúva/o, que foi 14,22% acima da média do
NPS global (49,9%). Porém em virtude de sua representatividade ser bastante baixa,
1,77% faz com que exista um equilíbrio entre todos os estados civis. Casado(a) ainda é o
primeiro colocado com 51%, seguido de Divorciado(a) com 50% e Solteiro(a) com 49%.
Estado Civil
Casada/o
Divorciada/o
Solteira/o
Viúva/o
Total Geral

Promotor Neutro Detrator
62%
28%
11%
63%
25%
13%
57%
34%
9%
57%
43%
0%
59%
31%
10%

NPS
51%
50%
49%
57%
49%

Tabela 5: comparativo de NPS com os estados civis.
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Por conseguinte, o perfil majoritário de um cliente desta pesquisa seria: uma
pessoa do sexo feminino (78,73%), casada (54,94%), que realiza suas compras na região
Nordeste (72,91%) e com idade acima de 40 anos (54,43%). Nenhum desses percentuais
são uma surpresa para esta pesquisa, como por exemplo o percentual de clientes
cadastrados na base de cartões Private Label da empresa é de 65% do sexo feminino e
35% do sexo masculino. Por ser um departamento de compra comparada, esse percentual
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aumenta ainda mais, para 74% do sexo feminino contra 26% do sexo masculino,
explicando esse percentual bem expressivo da pesquisa. O estado civil é maioria de 56%
de casada(o) e 44% de solteira(o).
A localidade de compra dos clientes depende muito do cluster de lojas da amostra,
neste caso tem-se 60% das lojas na região Nordeste e 72,91% de respondentes que
realizaram compras também nessa região. Aqui precisa-se identificar o porquê desse
percentual maior e representativo de cliente que, diferentemente do resultado de sua
resposta do NPS, resolveu participar da pesquisa. Ao analisar a Tabela 8, vê-se que a
região Nordeste é a terceira colocada de NPS se compararmos as quatro regiões
analisadas. Esse resultado, que está na Tabela 6, não é um resultado muito bom, mesmo
porque sua média de nota está abaixo da média da pesquisa, 43% contra 49,9%,
contribuindo para ser um detrator na média nacional.
Região Promotor Neutro
CO
100%
0%
NE
57%
33%
NO
75%
16%
SE
53%
36%
Total Geral
59%
31%

Detrator
0%
10%
10%
11%
10%

NPS
100%
47%
65%
43%
49%

Tabela 6: comparativo de NPS por região
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

No Quadro 5, apresentam-se as 20 lojas e suas respectivas notas de NPS. Tem-se
um cenário bastante rico de informações. Por exemplo, a região Sudeste possui 2 lojas
com NPS acima de 55% e uma com NPS abaixo de 35%. Na região Norte do país temos
3 lojas com NPS acima de 76% e apenas uma loja com NPS bem ruim, de apenas 23%.
Já na região Nordeste o é cenário mais discrepante, possuindo a loja de pior NPS com
14% e a loja de segunda melhor nota de 94,12%. Na região Centro-Oeste, conforme já
relatado, há apenas 1 loja e com excelência de 100% em sua nota de NPS.
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LOJA REGIÃO SUDESTE 1
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

55,56%
44,44%
0,00%
55,56%

LOJA REGIÃO NORTE 2
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

46,15%
30,77%
23,08%
23,08%

LOJA REGIÃO NORDESTE 6
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

42,86%
42,86%
14,29%
28,57%

LOJA REGIÃO NORDESTE 11
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

LOJA REGIÃO NORDESTE 1
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

28,57%
57,14%
14,29%
14,29%

LOJA REGIÃO NORTE 3
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

90,91%
9,09%
0,00%
90,91%

LOJA REGIÃO NORDESTE 7
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

70,00%
25,00%
5,00%
65,00%

LOJA REGIÃO SUDESTE 3
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

50,00%
33,33%
16,67%
33,33%

LOJA REGIÃO NORDESTE 2
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

66,67%
11,11%
22,22%
44,44%

LOJA REGIÃO NORDESTE 4
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

63,64%
36,36%
0,00%
63,64%

LOJA REGIÃO NORDESTE 8
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

63,64%
27,27%
9,09%
54,55%

LOJA REGIÃO NORDESTE 12
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

55,56%
41,27%
3,17%
52,38%

LOJA REGIÃO NORDESTE 3
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

53,33%
30,00%
16,67%
36,67%

LOJA REGIÃO NORDESTE 5
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

66,67%
26,67%
6,67%
60,00%

LOJA REGIÃO NORDESTE 9
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

54,39%
26,32%
19,30%
35,09%

LOJA REGIÃO CENTRO-OESTE 1
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

LOJA REGIÃO NORTE 1
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

84,62%
7,69%
7,69%
76,92%

LOJA REGIÃO SUDESTE 2
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

LOJA REGIÃO NORDESTE 10
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

94,12%
5,88%
0,00%
94,12%

LOJA REGIÃO NORTE 4
Promotores ( 10 e 9)
Neutros (8 e 7)
Detratores (6 a 0)
NPS (promot - detrat)

62,50%
37,50%
62,50%

47,37%

100,00%

100,00%

91,67%
8,33%
91,67%

Quadro 5: Pesquisa comparativa das 20 lojas de maior venda financeira e suas respectivas notas de NPS

Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Feitas a exposição e a explicação das notas loja a loja, acredita-se ser importante
verificar os dados financeiros de cada loja com relação a esse departamento e seus
clientes, para depois entrarmos nas questões qualitativas e tentar iniciar uma investigação
de por que algumas lojas possuem um NPS muito bom e outras nem tanto, mesmo estando
na mesma região.
Nome Filial
LOJA REGIÃO NORDESTE 1
LOJA REGIÃO NORTE 2
LOJA REGIÃO NORDESTE 6
LOJA REGIÃO SUDESTE 3
LOJA REGIÃO NORDESTE 9
LOJA REGIÃO NORDESTE 3
LOJA REGIÃO NORDESTE 2
LOJA REGIÃO NORDESTE 11
LOJA REGIÃO NORDESTE 12
LOJA REGIÃO NORDESTE 8
LOJA REGIÃO SUDESTE 1
LOJA REGIÃO NORDESTE 5
LOJA REGIÃO SUDESTE 2
LOJA REGIÃO NORDESTE 4
LOJA REGIÃO NORDESTE 7
LOJA REGIÃO NORTE 1
LOJA REGIÃO NORTE 3
LOJA REGIÃO NORTE 4
LOJA REGIÃO NORDESTE 10
LOJA REGIÃO CENTRO-OESTE 1
MÉDIA LOJAS

47,37%
47,37%

NPS Final Venda Finan Itens por Cesta Ticket Médio Mg Produto
14,29% R$ 108.479,81
1,75
R$102
50,86
23,08% R$ 108.034,68
1,90
R$99
52,56
28,57% R$ 210.066,95
1,90
R$104
50,20
33,33% R$ 133.780,96
1,90
R$105
51,55
35,09% R$ 146.248,48
1,97
R$110
53,82
36,67% R$ 125.852,31
1,96
R$96
51,36
44,44% R$ 148.237,28
1,89
R$93
51,27
47,37% R$ 138.992,46
1,89
R$96
49,76
52,38% R$ 355.628,39
1,88
R$116
53,26
54,55% R$ 103.111,74
1,88
R$103
52,12
55,56% R$ 107.275,68
1,87
R$109
55,78
60,00% R$ 110.001,40
1,92
R$97
50,90
62,50% R$ 110.443,07
2,06
R$111
54,79
63,64% R$ 144.125,88
2,04
R$110
53,20
65,00% R$ 150.938,99
2,08
R$113
52,96
76,92% R$ 180.501,46
2,14
R$112
55,04
90,91% R$ 133.028,74
2,00
R$114
53,87
91,67% R$ 127.815,09
2,05
R$109
54,09
94,12% R$ 126.874,93
2,14
R$115
53,40
100,00% R$ 115.359,97
2,20
R$128
54,53
49,90% R$ 144.239,91
1,97
R$107
52,77

Tabela 7: Listagem de lojas respectivos indicadores financeiros

Fonte: Elaborada pelo próprio autor
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Com relação à Tabela 7 e os indicadores de cada loja, primeiramente a tabela está
em ordem crescente de NPS e, conforme já dito, se observa um NPS médio de 49,55, em
que 8 lojas possuem NPS abaixo da média e, consequentemente, 12 lojas acima. Ao
começar a analisar a melhor loja com nota de NPS e a segunda loja com melhor nota de
NPS em comparação com a pior loja de nota de NPS, percebe-se que com relação aos
itens por cesta temos 11,67% e 8,62% respectivamente maior que a média. Já a pior nota
de NPS é a loja com o pior número de itens por cesta, dentre todas as 20 lojas que fazem
parte do grupo das 20 melhores lojas da empresa, e, consequentemente, é 11,16% menor
do que a média desse grupo de lojas.
Com relação ao ticket médio da pesquisa, temos as duas melhores lojas de NPS
com 19,62% e 7,47% acima da média desse grupo. Já a loja com o pior NPS possui 4,67%
abaixo da média do mesmo grupo.
Já com relação à margem dessa cesta de produto comercializado loja a loja, temos
uma margem nas duas melhores lojas de NPS com 3,33% e 1,19% maior que a média
desse grupo. Quando se analisa a pior loja em nota de NPS nesse quesito, vemos uma
margem 3,61% abaixo da margem média dessas lojas.
4.2. Perguntas Qualitativas – Pesquisa de NPS
Já realizada a exposição das notas de NPS de cada loja e seus respectivos
indicadores financeiros, chega o momento de analisar as respostas qualitativas do porquê
de cada cliente ter dado sua respectiva nota. Inicia-se a análise por meio da Tabela 8 com
o cliente promotor. Importante ressaltar que o cliente que respondeu a pesquisa poderia
escolher mais do que um atributo como positivo, nos casos de um cliente promotor, ou
negativo, nos casos de um cliente neutro ou detrator.
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Atributo
Promotor Neutro Detrator
Atendimento dos colaboradores 68,38% 43,15% 51,40%
Forma de Pagamento
55,56% 12,50% 5,13%
Variedade de Produtos
62,39% 34,17% 51,28%
Preço dos Produtos
65,38% 65,83% 43,59%
Qualidade dos Produtos
67,60% 35,00% 38,46%
Comunicação da marca
10,68% 9,17% 2,56%
Tabela 8: quadro das respostas qualitativas de cada tipo de cliente;
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

O cliente promotor recomendou a loja para um amigo ou família, e a principal
qualidade de sua experiência foi o atendimento que ele recebeu em loja. 68,38%
avaliaram que o atendimento foi decisivo para que sua experiência de loja fosse marcante
a ponto de se lembrar desse atendimento e recomendar a loja para alguém. Isto vem muito
ao encontro de muito dos pontos vistos na revisão bibliográfica apresentada neste
trabalho. Por exemplo, Hawes, Rao e Baker (1993) e Darian, Tucci e Wiman (2001), que
investigaram a importância dos atributos dos vendedores, tais como: confiabilidade,
respeito dos vendedores em relação aos clientes, conhecimento, capacidade de resposta,
simpatia, disponibilidade e cordialidade.
Outro bom exemplo está ligado a como os vendedores interagem com respeito a seus
clientes, em que Tsai (2001) e Tsai e Huang (2002) mostraram que vendedores exibindo
emoções positivas, através de saudação, agradecendo, sorrindo, estabelecendo contato
visual e agradável tom de voz, fizeram aumentar a disposição dos clientes para retornar
e recomendar a loja. Eles forneceram evidências de que a qualidade do serviço está
positivamente relacionada com a fidelidade do cliente, e que a relação entre o cliente e o
vendedor é um antecedente da relação entre o cliente e a empresa.
Apoiado no diferencial de um colaborador preparado para servir seus clientes, que
entende do que vende, que se preocupa com a necessidade do cliente e que, além de servir,
atinge os objetivos da companhia, o atendimento em lojas está alicerçado no referencial
teórico como o grande transformador de experiências e fidelidade do cliente com a marca.
O resultado acima citado tem grande valor entre o que se sabe teoricamente no
meio acadêmico e já testado em alguns outros modelos e o reconhecimento do cliente que
o atendimento em loja é um diferencial no mercado brasileiro de varejo omnichannel.
Muito do que foi visto na revisão sobre a importância do atendimento na construção de
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uma experiência satisfatória do cliente agora fica claro nesta pesquisa: o reconhecimento
da satisfação do cliente como principal fator desta experiência, o atendimento em loja.
Além do destaque sobre o atributo “Atendimento do consumidor”, outros atributos
também devem ser aqui mencionados. Na segunda colocação como atributo mais
mencionado tem-se a “Qualidade dos produtos” (67,90%), seguido por “Preço dos
produtos” (65,38%) e “Variedade dos produtos” (62,39%). Importante ponto de atenção
é que, por uma estratégia da empresa, esses três itens não são planejados pela loja, isso
quer dizer que são decisões tomadas pela matriz sem qualquer possível escolha ser
realizada pela loja. Por exemplo, com relação ao preço dos produtos, muitas empresas
concedem certa flexibilidade para os gerentes de lojas atuarem com descontos, com a
finalidade de atuar localmente em algum combate à concorrência próxima dando a
possibilidade de a loja acompanhar algum preço agressivo que venha a ocorrer.
“Variedade de Produtos” e “Qualidade de produtos”, também neste caso, são
escolhas não decididas pela loja. Existem alguns casos de varejistas no Brasil que
possuem um sortimento básico que cada loja precisa ter e o gerente tem a possibilidade
de escolher alguns produtos que acredita serem mais interessante que outros. Esses dois
itens são reflexo de decisões não relacionadas com a loja, e sim de desenvolvimento,
planejamento e compra de uma matriz.
O atributo que ficou na quarta posição como mais citado por um cliente promotor
foi “Formas de pagamento” (55,56%). Essa é uma questão bem complexa e arriscada,
pois o varejista estudado possui Private Label e as cobranças por meta de participação de
venda no cartão da loja, aquisição de novos clientes, empréstimos possíveis, assistências
dentárias ou qualquer possível seguro são altas e com alto grau de importância e pressão
para o vendedor de loja.
O fato de se possuir uma carteira de Private Label é um importante fator para o
varejista, pois pode ser muito bem aproveitado pela empresa com seus clientes ampliando
o limite de crédito, fazendo promoções diferenciadas com o pagamento no mesmo,
realizando parcelamentos às vezes maiores do que seu banco de preferência. Porém
também pode ser muito mal aproveitado e vendido de forma errada para o cliente, fazendo
com que ele aceite coisas sem necessidade e de que não precisaria, gerando
descontentamento e perda da confiança com o varejista. Nesta pesquisa, parece que o
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cartão da loja foi utilizado da forma correta, visto que recebeu boa nota entre os clientes
promotores e não recebeu tantas citações pelos clientes detratores e neutros
Quando se analisa na Tabela 8 os clientes neutros, observamos que o atributo mais
citado que poderia melhorar sua experiência de loja é o “Preço dos produtos” (65,83%),
seguido pelo “Atendimento dos Colaboradores” (43,15%) e, na sequência quase que
empatados, “Qualidade dos produtos” (35,00%) e “Variedade dos produtos” (34,17%).
Novamente o atendimento em loja apareceu, só que dessa vez como possível ponto que
poderia melhorar.
Já com os clientes detratores, onde deram uma péssima nota sobre sua experiência
em loja (nota entre 0 e 6), tem-se como primeiro atributo mais citado como possível
melhora o “Atendimento dos colaboradores” (51,40%), seguido pela “Variedade dos
produtos” (51,28%) e “Preço dos produtos” (43,59%). Mais uma vez o atendimento em
loja ficou em destaque no primeiro lugar como o atributo de número um que o varejista
deveria melhorar para transformar a experiência do consumidor em algo positivo.
Segundo Reichheld e Markey (2006), ter clientes satisfeitos pode ser a maneira mais
simples e barata de se realizar um marketing efetivo por meio do “boca a boca”, que já
foi mencionado, e suas possíveis recomendações a amigos e familiares.
Portanto, tanto nos clientes promotores, como nos neutros e detratores, o
“Atendimento de nossos colaboradores” foi relevante nos três níveis de clientes. Nos
promotores como o principal diferencial dessa experiência; nos clientes neutros foi o
segundo item mais citado, perdendo para o “Preço dos produtos”; e nos clientes detratores
como o principal item para melhorar sua relação e sua satisfação com a marca. Esse
resultado mostra a importância e a magnitude da força de vendas em transformar uma
experiência em algo muito bom ou, ao contrário, em algo ruim que ainda denigre a
imagem da empresa.
Dando continuidade à pesquisa, quando o cliente escolhia atendimento dos
colaboradores tanto positivamente como negativamente, ele era direcionado para uma
pergunta onde a intenção era identificar qual característica desse colaborador era muito
importante e chegava a ser percebida pelo cliente. Lembrando sempre que a pergunta para
o cliente neutro e detrator era: “Em que o atendimento do colaborador citado poderia ser
diferente para melhorar sua experiência em loja?”.
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Segundo a Tabela 9, quando analisamos os clientes promotores, a principal
qualidade elogiada por eles é a “Cordialidade” (67,03%), seguida por “Apresentação das
facilidades do Cartão (63,74%) e, posteriormente, pela “Objetividade” (59,34%). Nesse
primeiro momento vemos que o cliente reconhece o colaborador como um facilitador para
o que ele precisa em loja. E as qualidades que ele elogia e valoriza são a Cordialidade, a
Apresentação das facilidades do Cartão e a Objetividade. Exceto o conhecimento das
facilidades do Cartão, os dois outros atributos mencionados precisam ser inerentes à
personalidade da pessoa, considerando que o perfil da pessoa contratada para o
atendimento precisa ser muito bem escolhido e explorado.
O Entendimento das necessidades e a Apresentação de outros produtos, que nesta
pesquisa estão associados a um tipo de treinamento e conhecimento prévio de produto e
perfil de cliente, não ficaram em destaque para os clientes promotores. Assim esse cliente
pode estar chegando na loja já com informação do tipo de produto de que ele precisa e
não está necessitando de grandes conhecimentos da equipe de loja. Porém parece que o
cliente está satisfeito com essa abordagem mais cordial e objetiva por parte do vendedor.
Já com os clientes neutros, a Cordialidade (25,00%) surgiu como a característica
mais importante para melhorar sua experiência em loja. Seguida de Conhecimento
(20,00%) e, posteriormente, a Apresentação das facilidades do Cartão (17,50%). Aqui
surge o Conhecimento de produto como a segunda maior escolha por parte do cliente que
nesse momento é um cliente neutro. Quesito esse que, se necessário, só é adquirido com
treinamento e desenvolvimento ou muita experiência no cargo ou função. A Cordialidade
aparece novamente em destaque, só que agora em um lado oposto ao exposto com os
clientes promotores.
Quando se analisa os clientes detratores, temos algo interessante novamente. Em
primeiro lugar se tem a Apresentação de outros produtos (26,47%) como o principal ponto
de melhoria nesse atendimento, seguido pela Cordialidade (20,59%) e a Apresentação das
facilidades do Cartão (17,65%). A Apresentação de outros produtos aqui pode ser
encarada de duas formas. Pelo lado negativo, o cliente está se incomodando com a forma
como o vendedor está apresentando outros produtos, às vezes sem ter nenhuma ligação
com o perfil e o gosto do cliente, ou pelo lado positivo, ao tentar agregar valor a seu
atendimento mostrando outras boas opções para o cliente. Pelo resultado da pesquisa o
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lado negativo está se sobrepondo ao lado positivo. A Cordialidade e a Apresentação das
facilidades do Cartão aparecem aqui novamente como pontos a serem melhorados.

Caracteristicas
% Promotores % Neutros % Detratores
Conhecimento
40,66%
20,00%
14,71%
Cordialidade
67,03%
25,00%
20,59%
Entendimento das necessidades
50,55%
12,50%
5,88%
Apresentação das facilidade Cartão
63,74%
17,50%
17,65%
Apresentação de outros produtos
21,98%
7,50%
26,47%
Objetividade
59,34%
5,00%
14,71%
Tabela 9 Características citadas por cada grupo de cliente
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

4.3. Entrevista com roteiro semiestruturado
Ao finalizar a pesquisa de NPS acima, observa-se a necessidade de entender
melhor por que algumas lojas estão com avaliações muito boas e algumas nem tanto. A
parte de perguntas qualificadoras nos ajuda a chegar próximo de algumas boas razões
para que um cliente tenha uma excelente experiência em loja, e observou-se a grande
importância do atendimento em loja dos vendedores nesse processo.
Assim, com o objetivo de dar ainda mais clareza aos reais motivos e fatores
relacionados ao atendimento em loja com um excelente grau de satisfação de clientes,
foram entrevistados os três gerentes responsáveis pelas duas lojas de melhor NPS no
grupo A, grupo esse das 20 maiores lojas em venda financeira na empresa, em um
departamento de compra de conveniência, e o gerente responsável pelo pior NPS desse
mesmo grupo. As lojas entrevistadas foram “ LOJA REGIÃO CENTRO-OESTE 1”, com
NPS de 100%, a “LOJA REGIÃO NORDESTE 10”, com NPS de 94,12%, e a “LOJA
REGIÃO NORDESTE 1”, que obteve uma nota de NPS de 14,29%.
A intenção dessas entrevistas era identificar o que se fazia de forma não
convencional, diferente, inovadora nas duas lojas que tiveram os melhores NPS e
comparar com o que estava sendo feito na loja de pior NPS desse grupo. Pôde-se
encontrar práticas não executadas pelas outras lojas e que as faziam ser referência de
atendimento em loja, resultando em uma experiência tão positiva. Em compensação,
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pôde-se encontrar alguns problemas ou falta de atenção para pontos primordiais na loja
de pior NPS entrevistada.
A entrevista foi estruturada mediante a aplicação das mesmas três perguntas
abertas abaixo para os gerentes:


Como você realiza a contratação dos colaboradores? Questão relacionada
à gestão de pessoas com foco na contratação.



Como você conduz as atividades do dia a dia com sua equipe? Questão
relacionada à gestão das tarefas do dia a dia.



Como funciona a aquisição de novos conhecimentos e reciclagem com os
colaboradores? Questão relacionada à gestão de conhecimentos de sua
equipe.

O objetivo dessas três questões foi identificar três momentos diferentes e
importantes para o colaborador dentro da loja. Primeiro, a contratação. A ideia aqui foi
realizar uma pergunta aberta com intuito de verificar como é realizada a contratação do
colaborador e descobrir se existe alguma forma diferente de contratação para esse
departamento que precisa de tanta atenção com seus clientes.
Segundo, verificar como é o dia a dia desse colaborador dentro da loja, qual é a
rotina de trabalho, como a loja se organiza com as tarefas e metas que ela precisa entregar
diariamente ou mensalmente, quais são as boas práticas de cada loja, bem como as
particularidades que podem ter de cada região em que a loja está inserida.
Terceiro, verificar como é a gestão desses colaboradores por parte do gerente ou
supervisor, se existe algum acompanhamento do seu desempenho e como está o feedback
dos clientes quanto ao seu trabalho. Essa pergunta tem bastante a entregar com relação:
primeiro, à manutenção do colaborador na empresa, muito em virtude do alto turn-over
existente nos varejistas brasileiros; segundo, após se manter na empresa, de que forma ele
adquire mais conhecimento, busca conhecimentos pertinentes ao seu trabalho e se recicla
com os conhecimentos existentes.
Para facilitar a análise das respostas da entrevista semiestrutura dos gerentes de
loja, falaremos primeiro da entrevista com os dois gerentes com o melhor NPS e depois
compararemos com a entrevista do gerente com pior NPS.
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Conforme Tabela 10, através das palavras-chaves/conceitos, agrupamos os
assuntos relatados por cada gerente com o intuito de unirmos assuntos correlacionados
em diferentes perguntas e diferentes entrevistas. Outra importante contribuição dessa
forma de agrupamento é identificar qual assunto foi mais citado que outro. Assim
encontra-se detalhado no Quadro 6.
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Questões

Entrevistado

Loja com
Melhor NPS
- Gerente 1

Como você realiza
a contratação dos
atendentes ?

Loja com
Melhor NPS
- Gerente 2

Loja com
Pior NPS Gerente 3

Respostas

Conteúdo

"Realizo de forma pessoal a contratação de colaboradores para essa área, já para outros
departamentos o supervisor normalmente conduz todo o processo".

Participação ativa no processo de
contratação

"Colaborador precisa ter experiência pelo menos como consumidor. Contratação de mulher
traz confiança, pois possui paciência para o atendimento, muitas vezes é era uma dona de
casa as vezes com filho que cria empatia com o cliente."

Perfil do colaborador

"Pessoa precisa ter alto grau de comunicação e bem articulada".

Perfil do colaborador

"Dentro do processo de contratação utilizo o Teste de PI (Predictive Index) para identificar
melhor o perfil de cada participante".

Participação ativa no processo de
contratação

"Possuo uma equipe muito experiente com colaboradores com mais de 10 anos de
empresa."

Perfil do colaborador

"Quando preciso contratar algum, analiso se possuo algum colaborador de destaque em
outro departamento para transferi-lo para esse departamento que precisa de muito
atendimento."

Gestão de pessoas dentro da mesma
loja

"Converso com cliente que frequentam a loja todos os meses para identificar se estão
sendo bem atendidos ou não".

Feed-back dos clientes sobre sua
experiência

"Pessoa precisa ter alto grau de comunicação e bem articulada".

Perfil do colaborador

"Dentro do processo de contratação destaco a utilização do Teste de PI (Predictive Index)
para realizar melhor as contratações".

Participação ativa no processo de
contratação

"Não existe um processo especifico para a contratação de colaboradores para esse
departamento estudado."

Participação ativa no processo de
contratação

"Equipe de atendimento do departamento é bastante nova na loja e possui um dos maiores
turnover da loja."

Perfil do colaborador

"Ocorreu a saída do supervisor no último mês para a principal concorrente."

Gestão de pessoas dentro da mesma
loja

"Estou na loja a apenas possui 2 meses na loja e acredito que precisa melhorar o perfil do
contratado para esse departamento para melhorar o atendimento."

Gestão de pessoas dentro da mesma
loja

"Estamos com grandes involuções em venda com relação ao ano passado, onde acredito
que o principal responsável é a falta de um atendimento de qualidade."

Gestão de pessoas dentro da mesma
loja
Perfil do colaborador
Feed-back dos clientes sobre sua
experiência
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Questões

Entrevistado

Respostas

Conteúdo

"Cobro uma gestão dos supervisores muito de perto dos colaboradores, onde os mesmos atendem
os colaboradores e trazem o exemplo de atuação na linha de frente de loja."

Gestão de pessoas dentro da mesma loja

"Reposição e melhorias de VM são realizadas antes da abertura da loja com o objetivo de já abrir a
loja diariamente com a loja “encantada” para o cliente."
Loja com Melhor
NPS - Gerente 1

Loja com Melhor
NPS - Gerente 2

Gestão de categorias de produto

"Com relação às metas os colaboradores sabem a meta do grupo não de cada departamento, o
objetivo é atender os clientes sem nenhum viés de produto ou meta a ser atingida em determinada
categoria de produto."

Gestão de pessoas dentro da mesma loja

"Venda de outros itens pela apresentação das novidades da loja "

Perfil do colaborador

"Atendentes possuem grupo de WhatsApp com cliente onde semanalmente enviam fotos de
produtos que acabaram de chegar e possíveis promoções. Fazem reservas para determinados
clientes para que eles venham buscar mais tarde."
"Reposição e melhorias de VM são realizadas por uma equipe que começa a trabalhar antes da
abertura da loja com o objetivo de já abrir a loja diariamente com a loja “encantada” para o
cliente."
Como você conduz a
liderança para as
atividades do dia-adia?

Gestão de pessoas dentro da mesma loja

Inovação
Gestão de pessoas dentro da mesma loja
Gestão de categorias de produto

"Toda a equipe fez um treinamento de venda consultiva com uma consultoria local"

Gestão de pessoas dentro da mesma loja

"Criamos ações semanais com balé de produtos para focar nos departamentos que estão abaixo da
meta"

Gestão de categorias de produto

" Passo informações de metas a cada 30 minutos para o supervisor para que os colaboradores se
engajem com as métricas"

Gestão de pessoas dentro da mesma loja

"Fazemos uma Lista de presentes para cliente de forma manual na loja "

Inovação
Gestão de pessoas dentro da mesma loja

"Colaboradores agem conforme a demanda do dia. Se precisa realizar reposição realiza, ou se
precisar realizar atendimento realiza."
Loja com Pior
NPS - Gerente 3

Perfil do colaborador

"Colaboradores participam de uma reunião rápida de 15 minutos antes de iniciar o trabalho para se
informar de como a loja está em relação às metas e afazeres. "

Gestão de pessoas dentro da mesma loja

"É realizado um check list de itens importantes semanal e posteriormente a isso o gestor não
retorna mais ao departamento a não ser que seja necessário"

Gestão de pessoas dentro da mesma loja

Perfil do colaborador

Perfil do colaborador
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Questões

Entrevistado

Respostas
"Realizamos treinamento mensal em plataforma da empresa e realização de
treinamentos extras para a equipe ir se instruindo de novos produtos e
tendências. "

Loja com
Melhor NPS
- Gerente 1

Como funciona
a aquisição de
novos
conhecimento e
reciclagem com
os
colaboradores?

Inovação

Perfil do colaborador

"Funcionários ajudam os clientes a levarem os produtos até o carro. Já chegou a
ajudar o cliente a levar produto até a sala da casa da pessoa. "

Perfil do colaborador

"Colaboradores realizam treinamento mensal em plataforma da empresa."
"Colaboradores realizam um bate-papo toda a semana por 15 minutos para troca
de experiências e melhores práticas dentro do departamento e turnos."

Loja com
Pior NPS Gerente 3

Treinamento

"Funcionários levam os produtos até o caixa e já deixam separado, para que os
clientes não fiquem andando e carregando peso desnecessariamente pela loja."

"A equipe realiza treinamentos extras para a equipe ir se instruindo de novos
produtos e tendências".
Loja com
Melhor NPS
- Gerente 2

Conteúdo

Inovação
Treinamento
Treinamento
Gestão de pessoas dentro da
mesma loja
Inovação

"Colaborador no início de trabalho na empresa é obrigado dentro do primeiro a
mês de realizar os treinamentos disponíveis na plataforma da empresa."

Treinamento

" Acompanho as vendas e conversa com o colaborador para avaliar o
desempenho de seu atendimento"

Gestão de pessoas dentro da
mesma loja

"Acredito que precisa focar e cobrar mais sobre o conhecimento dos produtos e
sobre a qualidade dos atendimentos"

Gestão de pessoas dentro da
mesma loja

Quadro 6: Perguntas, respostas e palavras-chave da entrevista com roteiro semiestruturado com gerentes
Fonte: Elaborada pelo próprio autor
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Na sequência de palavras-chaves/conceitos mais citadas, segundo a Tabela 10,
tem-se em primeiro lugar a “Gestão de pessoas dentro da mesma loja”, seguida por “Perfil
do colaborador”, “Inovação” e, na terceira posição, temos um empate duplo com
“Participação ativa no processo de contratação” e “Treinamentos”, e por último outro
empate duplo entre “Gestão de categoria de produto” e “Feedback dos clientes sobre sua
experiência”.
CONCEITOS
Gestão de pessoas dentro da mesma loja
Perfil do colaborador
Inovação
Participação ativa no processo de contratação
Treinamentos
Feed-back dos clientes sobre sua experiencia
Gestão de categoria de produto

Qtd
16
12
5
4
4
2
2

Tabela 10: Tabela com as Palavras –chaves e quantidade de citações nas entrevistas
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

4.3.1. Gestão de pessoas dentro da mesma loja
Esse item foi o de maior número de citações neste estudo, em virtude das inúmeras
participações da Gestão de pessoas dentro da loja. O gerente, se formos pensá-lo e nomeálo dentro de uma orquestra, ele teve ser o maestro. O alto grau de sensibilidade necessário
para gerir diversas metas, pessoas e problemas, e ao mesmo tempo influenciar seus
colaboradores, é algo único e necessário para um ótimo gerente.
Os dois gerentes cujas lojas possuem um ótimo NPS são bons exemplos de uma
ótima gestão dentro da loja. São gerentes atentos aos mínimos detalhes da operação de
encantar os clientes a cada vez que eles visitam a loja. A atenção é tamanha que se inicia
com a percepção de destaque de algum colaborador e, se necessário, a sua colocação onde
realmente ele pode contribuir em seu máximo para a operação.
O acompanhamento do dia a dia da loja, primeiro pelo supervisor que participa
mais das atividades e posteriormente pelo gerente, é baseado na gestão pelo exemplo, em
que se necessário todos esses citados atendem clientes e realizam atividades da loja. A
gestão pelo exemplo, segundo um dos gerentes, é a melhor forma de você mostrar boas
práticas para qualquer colaborador e entender o que pode ser melhorado na operação de
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loja. Foi assim que um dos gerentes percebeu que realizar reposição da área e atender os
clientes ao mesmo tempo era um problema.
“[...] percebi que os clientes se sentiam incomodados e pressionados onde muitas
vezes o equipamento estava sendo abastecido com alguns colaboradores a mais na área,
isso não deixa o cliente tranquilo para realizar compras. Foi aí que resolvi dividir meu
time entre um time de Visual Merchandising que abastece a loja e arruma a mesma antes
de abrir a loja e outra equipe que atende os clientes já com a loja aberta [...]”
Portanto, conforme relatado, ele criou uma equipe que entra duas horas antes no
departamento, realiza a reposição de produtos e arruma o Visual Merchandising com o
objetivo de encantar o cliente, conforme Figura 5. Quando chega a hora de a loja ser
aberta, ela já está pronta para receber seus clientes com atendimento disponível sem
dividir a atenção dos colaboradores com outras atividades da loja.

Figura 5: explicação da divisão de tarefas por equipe
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

Outro ponto de destaque é com relação às metas, em que os colaboradores sabem
a meta do grupo, não de cada departamento; o objetivo é atender os clientes sem nenhum
viés de produto ou meta a ser atingida em determinada categoria de produto. Em outra
loja, as informações das metas momentâneas são passadas para a equipe a cada 30
minutos, o objetivo aqui é os colaboradores se engajarem com as métricas e se sentirem
partes atuantes no alcance delas.
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“[...] utilizo o WhatsApp para mostrar as metas do mês e como as estamos atingindo, mostrando
o quanto estamos atrás ou na frente. Passo sempre por grupo de compra e não por departamento,
pois acredito que o colaborador precisa ter a sua própria estratégia de atingimento e também
porque o cliente é que acaba levando aquilo que ele necessita, não o que o colaborador quer
[...]”

Em condições normais, é um desafio para a liderança da loja fazer seus
colaboradores atenderem os clientes oferecendo produtos de acordo com suas
necessidades e ao mesmo tempo cobrar metas agressivas e com forte crescimento de
vendas. Fazer com que eles entendam as metas pode fazer com que criem estratégias para
vender ou focar mais em algum departamento ou grupo da loja.
Analisando de forma geral esse item na entrevista com a gerente de loja de pior
NPS, vemos um problema de gestão desde o início. A loja passa por um momento de
nova gestão na qual teve a troca de gerente. A entrevistada estava havia pouco tempo na
loja, menos de 2 meses, e teve que desligar o supervisor administrativo no último mês,
pois, segundo ela, esse desligamento foi em virtude do baixo desempenho da loja com a
ausência de perfil desse supervisor para o departamento, logo ela teve a saída de dois
supervisores em um curto espaço de tempo, supervisor administrativo e o supervisor
comercial. O trabalho da nova gerente ainda está só começando, e ela mesma disse que
precisa melhorar a qualidade do atendimento e, consequentemente, o resultado. Quanto
ao resultado a mesma relatou uma involução em venda financeira de dois dígitos
comparado com o ano passado, algo inaceitável para uma loja do porte e possibilidade de
entrega de resultados que ela pode atingir.
“[...]Preciso melhorar o atendimento de meus clientes e acredito que o melhor caminho
para isso é qualificar melhor o atendimento que eles receberam somente assim acredito que a
loja voltará a ter crescimentos [...]”

Com relação ao dia a dia da loja, não existe nenhuma tratativa diferente, por
exemplo, a divisão de equipes de arrumação e atendimento como vimos nas outras lojas.
A rotina da loja é realizada conforme a demanda diária: se houver grandes necessidades
de reposição, a equipe trabalha nisso, se começam a entrar muitos clientes, ela foca no
atendimento dos clientes.
A loja trabalha de forma mais tática do que estratégica, o que pode dar certo no
curto prazo com condições normais, mas qualquer problema ou situação diferente do
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habitual pode gerar falta de produtos na área, clientes não sendo atendidos ou mal
atendidos. O novo gerente e o novo supervisor ainda não estão conseguindo focar na
melhoria da qualidade da experiência em loja dos clientes, realizando apenas um checklist de itens importantes no início do dia e não retornando para avaliar a operação,
reposição e atendimento dos clientes.
O item de “Gestão de pessoas” e os diversos pontos citados acima trazem uma
grande contribuição para esse trabalho, pois fala-se muito sobre o fundamental papel do
vendedor na experiência do cliente em loja. O poder transformador ou destruidor que o
colaborador tem em suas mãos de maximizar as qualidades ou defeitos de uma loja é cada
vez maior e diretamente responsável pelo crescimento e futuro de uma empresa; o
vendedor ou vendedor ainda é o principal ator dentro da experiência de seus
consumidores.
O ponto de destaque é a importância de ter um líder dentro da loja, que a gerencie
de uma forma bastante

eficiente e eficaz diante das inúmeras tarefas e possíveis

problemas que surgem ao longo do dia, permitindo que cada colaborador na linha de
frente no atendimento possa realizar, com foco e tranquilidade, um excelente serviço
objetivando sanar as necessidades dos clientes, superando as expectativas de sua
experiência com a loja ou marca.
4.3.2. Perfil do colaborador
Depois de entender a importância do gestor dentro de uma loja, dando subsídio e
cobrando um ótimo atendimento de seus colaboradores, coloca-se outro ponto de
destaque: o perfil dos colaboradores.
Nas duas lojas de melhor NPS, os gerentes relataram bastante sobre como o
colaborador ganha vantagem de outro se ele tiver experiência sobre o que está vendendo.
Mesmo que ele nunca tenha trabalhado atendendo em uma loja ou se já trabalhou
atendendo, mas em outro departamento, o fundamental relatado para ele ser contratado é
pelo menos ter a vivência de consumidor daquele departamento.
“[...]quando contrato uma pessoa para esse departamento não precisa já ter trabalho
especificamente neste departamento, mas pelo menos ele precisa já ter comprado ter a experiência como
consumidor , quando ele for atender vai passar mais confiança para o cliente [...]”

73

Além disso, este trabalho é sobre um departamento de compra de conveniência
onde vimos, na pesquisa de NPS já relatada, o percentual de mulheres que responderam
à pesquisa alcançar 78% contra 22% de homens. Um dos gerentes relatou:
“[...]dou preferência na contratação de mulher pois sinto que traz confiança, elas possuem mais
paciência para o atendimento, passa experiência de causa na compra para o cliente. Muitas vezes nossa
cliente é uma dona de casa, as vezes com filho, isso tudo cria empatia com o cliente[...]”

Ainda falando em experiência, tem-se o caso de uma das lojas que possui uma
equipe de mais de 10 anos de experiência trabalhando no atendimento. O nível de
relacionamento é bastante concreto com os clientes, chegando até a serem chamados pelo
nome próprio e terem preferências de atendimento já na loja. Isso tudo contribui para o
estreitamento do vínculo, criando confiança entre as duas partes de um negócio, quem
compra e quem vende, facilitando por exemplo a apresentação de novidades e outros
produtos que o cliente não foi diretamente para comprar. Esta última atitude citada foi
um importante ponto falado por um dos gerentes, por ser um departamento de compra
comparada, muitas vezes a apresentação de outros produtos faz com que o cliente desperte
a necessidade de algum item, algo que ele não lembraria em virtude de o uso não ser
corriqueiro.
Um outro ponto relatado pelos dois gerentes e utilizado em todas as lojas do grupo
é a análise da personalidade dos colaboradores na contratação. Existem vários testes para
auxiliar esse processo com o objetivo de contratar a pessoa certa para o local ideal. A
empresa em questão utiliza o teste de PI (Predictive Index); trata-se de uma ferramenta
que possibilita efetuar o levantamento do perfil comportamental dos candidatos na mesma
linguagem das funções, bem como avaliar as necessidades motivadoras e os
comportamentos voltados ao trabalho de cada profissional.
Um ponto interessante aqui é verificar que a empresa não utiliza essa ferramenta
para as pessoas que já estão inseridas na empresa, esse teste é aplicado somente por
ocasião da contratação. Boa parte do teste analisa a personalidade das pessoas que é pouco
mutável, mas uma outra parte analisa a sua reação a diversos estímulos e acontecimentos
que com o tempo pode se alterar; portanto, seria interessante, com o passar do tempo,
avaliar se a pessoa contratada para aquele lugar, onde fazia total sentido naquele
momento, ainda está no lugar certo ou não.
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Quando se observa o perfil dos colaboradores é necessário realizar uma conexão
com a contratação dos colaboradores, pelo qual os dois gerentes fizeram menção sobre
um perfil muito comunicativo e articulado visto os inúmeros possíveis perfis diferentes
que esse colaborador pode atender. Por mais que tenhamos visto um perfil majoritário na
empresa em nossa pesquisa de NPS ─ mulher, casada, com idade acima de 41 anos, que
realiza suas compras no Nordeste ─, esses vendedores atenderam todos os perfis que
existem e precisam se adaptar a cada um deles.
“[...] tem cliente que gosta de ser conduzido pelo colaborador, onde até mesmo o
colaborador leva suas compras, existem outros que não gostam de ser incomodados, preferem
realizar suas compras sozinhos e, caso precisem de algo, eles procuram um atendente. Essa
percepção de como atender cada cliente é fundamental para um atendente [...]”

Essa adaptabilidade do vendedor citada por um dos gerentes muitas vezes pode
ultrapassar os limites da loja, por exemplo, levar as compras até o carro da cliente é algo
bem corriqueiro, mas um dos gerentes citou o fato de uma vendedora ir até a casa da
cliente para ajudá-la a organizar o que comprou. Essa atitude mostra o quanto um
vendedor pode facilitar e converter clientes que dificilmente comprariam na loja muito
em razão das particularidades de cada um. Neste exemplo citado, a cliente comprou um
produto muito pesado e não conseguiria levar do carro até seu apartamento, localizado no
quarto andar de um prédio sem elevadores, por isso a essencial ajuda prestada pelo
colaborador.
“[...] cliente comprou o produto x, ela era uma senhora de quase 70 anos. Ela demonstrou
que queria muito aquele produto em sua casa, mas que não conseguiria levar em virtude
do transporte até sua casa. Ela morava em prédio sem elevador. O colaborador propôs
ajudá-la após o termino do expediente levando o produto até a sua casa [...]”
Na loja com pior NPS, a gerente relatou a falta de empatia entre os colaboradores
e clientes em virtude sobretudo do perfil dos colaboradores existentes e da qualidade do
atendimento prestado por eles. Como é um início de trabalho, ela acredita que grande
parte da involução financeira em vendas, que já relatamos acima, é resultado direto do
atendimento mal realizado em loja. Conforme a Figura 6, seus colaboradores não estão
próximos do perfil ideal em questão.
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“[...] Estou com colaboradores no departamento que não possuem empatia com cliente
não criam relacionamentos, estão lá para fazer o básico de arrumação e reposição e não
acreditam no atendimento pessoal como algo que vai trazer mais venda para a loja[...]”

Figura 6: resumo de atributos de um vendedor de sucesso
Fonte: Elaborada pelo próprio autor

4.3.3. Inovação
Este item se refere a todas as iniciativas, atitudes e atividades, que saíram bastante
do padrão de trabalho nas lojas. Muito do que será relatado é oriundo de oportunidades
enxergadas em cada loja mediante hábitos e costumes de cada região do Brasil.
4.3.3.1. Lista de presente
A empresa não possui nem sistemicamente nem fisicamente um processo para que
o cliente crie uma lista de presente para uma possível ocasião de casamento, bodas ou
mesmo um aniversário. Em uma das lojas entrevistadas, eles relataram ter visto uma
oportunidade de criar essa lista de forma caseira e engajar ainda mais seus clientes.
“[...] Desenvolvi a lista de presente depois de uma cliente bastante fiel à loja resolver que
queria ganhar presentes de seus convidados da loja. Como ela tem um relacionamento ótimo com um
de nossos colaboradores, eles criaram esse livro que os clientes em conjunto com o colaborador
selecionam na loja, cliente monta essa lista no computador e nos entrega aqui para que seus
convidados comprem o que ela deseja [...]”

Isso é feito de forma manual pelo vendedor e pelo cliente. Por exemplo, no caso
de uma lista de casamento, o colaborador marca um horário com o casal e nessa ocasião
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ele lhes apresenta os produtos disponíveis na loja, mostrando e explicando a diferença
entre produtos, entrando na parte técnica de cada item, para que os clientes tenham certeza
dos produtos desejados.
Em seguida, o casal escolhe o que deseja tirando foto do item. O cliente leva essas
fotos para casa e cria um arquivo com seu nome, data da ocasião, lugar, e retorna à loja
com a lista pronta e impressa com os produtos que deseja ganhar e a deixa com o
colaborador. Essa lista permanece em poder da loja e com o colaborador que ficará
responsável.
Há alguns casos de o convite de casamento vir até com o nome do colaborador
que possui a lista para ser procurado em loja. Feita a venda assistida por parte do
colaborador responsável, esses presentes ficam guardados em loja, pois a empresa não
possui ainda um sistema de enviar para a casa do cliente. Ao final de um período, o cliente
é contatado para ir buscar os presentes que já foram comprados e levá-los para sua casa.
“[...] Não sei te falar sobre o retorno que essas listas de casamento já trouxeram para a empresa,
mas, por exemplo, no momento estou com 21 listas de casamento em loja [...]”

Na empresa estudada, tem-se uma grande oportunidade de criar essa lista de
presente digitalmente, utilizando até mesmo sua plataforma digital, e disponibilizá-la para
todas as lojas. O conceito omnichannel de Von Briel (2018), já citado neste trabalho, se
encaixa perfeitamente aqui: os convidados podem comprar o produto na loja ou via ecommerce, retirar o produto e entregá-lo em mãos para os noivos, podem comprar em
loja e mandar entregar para o destinatário, enfim, é uma oportunidade de proporcionar
um novo serviço a seus clientes de forma customizada e personalizada.
Outro lado desse possível novo serviço é oferecer mais um ponto de interação com
bons clientes que já conhecem a loja e resolvem ter mais produtos dela, estreitando ainda
mais os laços entre a empresa e o cliente, mas também trazendo novos clientes para essa
loja. Os convidados que irão comprar as lembranças podem não conhecer ou nunca terem
tido oportunidade de realizar compras nesse varejista, e esse serviço vem possibilitar a
conquista de novos clientes, mostrando ótimos produtos e oferecendo uma ótima
experiência de compra.
O interessante é que trata-se de uma ação local em que os colaboradores fazem
isso apenas objetivando atender cada vez melhor os clientes e vender mais. Eles não são
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cobrados para realizar mais ou menos listas, mesmo porque esse trabalho extra demanda
bastante tempo do dia desses colaboradores.
4.3.3.2. Grupo de WhatsApp
Em um dado momento do passado, alguns clientes que realizam compra com
bastante frequência perceberam que alguns produtos novos duravam pouco em loja,
muitas vezes em virtude do baixo recebimento ou da boa performance desses produtos.
Foi então que uma cliente perguntou a um colaborador se ele poderia avisá-la por
WhatsApp quando da chegada de um produto que já estava esgotado. Isso funcionou
muito bem, e, depois de quase duas semanas que o produto foi reposto na loja e a cliente
veio buscá-lo, o colaborador percebeu que tinha uma ideia única nas mãos.
“[...] quando a cliente, no mesmo dia que liguei, veio buscar o produto e ficou supersatisfeita,
primeiro de eu ter lembrado dela e segundo de ela ter ficado com uma expectativa grande do produto e ter
conseguido realizar a sua compra, percebi que poderia usar mais a tecnologia para vender [...]”

Com o objetivo de divulgar novos produtos e, consequentemente, vender mais,
esse colaborador criou um grupo de WhatsApp restrito, com o título “Clientes VIPEmpresa X”, destinado a clientes em potencial que frequentam a loja mensalmente e que
gostariam de saber das novidades de produtos, trocas de coleção ou promoções. Algumas
regras foram criadas para não gerar problemas, por exemplo, não era permitido a reserva
de produtos, portanto o cliente, ao ver a mensagem e gostar do produto, precisava ir até a
loja para comprá-lo.
Um ponto de reflexão é analisar que o setor de marketing da empresa costuma
fazer altíssimos investimentos para atingir seus clientes ou para conquistar mais clientes
e um colaborador, de uma forma simples e com baixo custo (ou até mesmo zero custo),
pode realizar algo local que venha a impactar muito na venda de sua loja.
Não obstante isso, propicia mais um ponto de contato com o cliente, enviando-lhe
conteúdo que pode ser comprado, fazendo o cliente ir até a loja onde ele pode acabar
adquirindo outras coisas do departamento ou de outros departamentos. Em um ambiente
omnichannel, essa atividade cria empatia, mantém relacionamentos e pode abrir um
espaço para que até mesmo os clientes tenham material para mostrar para amigos e
familiares, indicando os mesmos produtos que ele já recebeu, que pode ter comprado ou
não.
78

O intuito deste item não é julgar se essa atitude é correta ou não, mesmo porque
isso pode gerar muitos problemas, pois esse colaborador pode cometer erros, mandar
coisas erradas. Porém o que se deseja destacar aqui é a inovação do colaborador em criar
algo para estreitar ainda mais os laços com os clientes e manter um ótimo relacionamento.
O intuito desse item não é vulgar se esta atitude é correta ou não, mesmo porque isso pode
gerar muitos problemas, pois esse colaborador pode cometer erros, mandar coisas erradas.
Porém o que aqui quer-se destacar é a inovação do colaborador de criar algo para estreitar
ainda mais o relacionamento com os clientes com ótimo relacionamento.
4.3.3.3. Treinamentos extras
Este item será também citado na seção de “Treinamentos”, mas aqui o assunto
será analisado de forma mais profunda com relação a inovação.
Com o objetivo de adquirir conhecimentos, o gerente da loja lançou a proposta de
uma reunião breve no começo de cada mês, em que cada colaborador do departamento
estudado traria um breve treinamento sobre uma possível nova tendência e/ou novas
usabilidades de produtos. Se o colaborador não visse nenhuma oportunidade de novo
treinamento, ele poderia trazer algo já treinado pela equipe para reciclagem desse
conhecimento. Relatou um dos gerentes:
“... essas reuniões tem um total de 30 minutos, sempre na primeira quarta-feira de cada
mês, dividimos no início o tempo que cada um terá para apresentar e para ser sincero a você não
levei fé desta atividade até a primeira apresentação e ver o debate e troca de conhecimentos que
trouxe para a reunião. Colaborador citando casos que já tinham ocorrido, outros falando de suas
experiências pessoais com o assunto citado, enfim vi que tínhamos criado algo legal para que as
pessoas adquirirem conhecimento e treinarem falar em grupo...”

Essa reunião, conforme relatado, se tornou, além de uma situação para adquirir
conhecimento, uma oportunidade de troca de experiências e informações. Outro ponto
interessante é que um segundo propósito para essa reunião foi criado: essa ocasião se
tornou um meio para que os colaboradores treinassem apresentações, se comunicassem
em grupo e mediassem discussões. Isso se tornou um item inegociável em programas de
desenvolvimento interno de cada colaborador do departamento, auxiliando os planos de
carreira e a criação de novas lideranças.
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4.3.4. Participação ativa no processo de contratação
Primeira contribuição que se observa nas entrevistas dos dois gerentes que
possuem melhor NPS é a importância não só do colaborador, realizando um atendimento
ímpar com cada cliente, mas também das lideranças da loja. Como principal ator desse
ponto podemos falar sobre os gerentes da loja.
O ponto primeiro é sobre o papel do gerente na contratação, que é feita por ambos
os gerentes de forma pessoal, por saberem da importância que o atendimento tem para
esse departamento.
Os entrevistados relataram que esse ponto sobre a contratação é inegociável para
esse departamento, sendo que nos outros departamentos o supervisor é que realiza a
seleção e a contratação dos colaboradores. Por experiência eles trabalham dessa forma
realizando as contratações, pois no passado já vivenciaram situações de contratações
equivocadas que só geraram insatisfação para os clientes e estresse interno com mudanças
de área ou até mesmo um possível desligamento.
Uma das lojas tinha uma equipe bem experiente que já não contratava
funcionários havia um bom tempo. O destaque neste ponto é na contratação dos extras
que são empregados em épocas sazonais, e o processo era o mesmo. Segundo o gerente:
“[....]mesmo sendo um colaborador extra e temporário não posso colocar uma pessoa
neste departamento que vai atrapalhar a engrenagem que hoje está bem próximo do ótimo.
Cliente percebe isso muito facilmente e pode ir embora. Nossa meta é sempre converter 100%
dos clientes que atendemos[....]”

Já na entrevista com a gerente que não possui bom NPS, não identificamos uma
tratativa especial para contratar pessoas em sua loja. No início da entrevista, ela já havia
demonstrado que precisava melhorar a qualidade das pessoas e, consequentemente, o
atendimento do departamento, mas é bem provável que ela ainda não tenha identificado
a necessidade de uma atenção especial também na contratação.
“[....]Estou fazendo um levantamento das pessoas que precisamos contratar e o
supervisor está atuando fortemente nas entrevistas e indicações, preciso confiar na equipe de
supervisores para seleção neste momento[....]”
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4.3.5. Treinamentos
Com relação a treinamento, reciclagem e conhecimento, observa-se uma
preocupação muito grande nas duas lojas de melhor NPS, não só em realizar os
treinamentos obrigatórios fornecidos pela matriz da empresa para os colaboradores, mas
também em pôr em prática os treinamentos de reciclagem muitas vezes criados e
aplicados pelos próprios colaboradores.
Em uma das lojas, quando surge alguma novidade ou tendência nova, esse assunto
é designado a um colaborador para que ele monte um treinamento para explicar não
somente para os colaboradores diretos do departamento, mas para toda a loja nas rápidas
reuniões diárias que ocorrem todos os dias na entrada dos colaboradores. O bate-papo
relatado também é uma ocasião para troca de conhecimento e melhores práticas realizadas
semanalmente pelos colaboradores com supervisão do gerente.
“[...]forço eles a sempre que tiver novidades ou novas tendências deles comunicarem a
informação em formato de um treinamento, fazendo com que eles além de trocarem informações
treinem outras habilidades, como por exemplo, falar em público [...]”

A atenção com o atendimento chega a ser tamanha que uma das lojas contratou
uma consultoria local para dar um treinamento de venda consultiva para seus
colaboradores.
“[...] Recebi a indicação desse treinamento de venda consultiva de uma local. Não tive
dúvidas que isso seria muito enriquecedor para todo o time. O feed-back dos colaboradores no
final do treinamento foi ótimo. Esse treinamento gerou um certificado que também agrega
bastante em questões pessoais de carreira para cada colaborador [...]”

Já na entrevista com a gerente de pior NPS, com relação aos treinamentos e ganhos
de novos conhecimentos, ela acredita que esse é o ponto fundamental para melhorar a
qualidade dos atendimentos e, consequentemente, a satisfação dos clientes. Na loja hoje,
os colaboradores estão apenas sujeitos a realizar os treinamentos básicos disponíveis na
plataforma digital da empresa, sem a obrigatoriedade de refazê-los após um tempo, nem
realizar a aquisição de novos conhecimentos via cursos externos ou até mesmo preparados
pelos próprios colaboradores.
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4.3.6. Feed-back dos clientes sobre sua experiência
Item interessante pela forma como é coletado esse feedback. Conforme já citado
na revisão bibliográfica, a maioria das empresas utilizam muitos métodos para ouvir seus
clientes sobre sua experiência como um todo com a marca. Além dos tradicionais NPS, a
área de marketing também trabalha com muita atenção as mídias sociais, onde o retorno
sobre qualquer ação positiva ou negativa é muito rápido.
Porém um dos gerentes relatou uma prática simples e de fácil execução por um
dos gerentes das lojas de melhor NPS. Sempre que possível, perguntar para o cliente que
acabou de ser atendido como foi a sua experiência na loja e o que poderia melhorar.
“[...]Sempre que estou ajudando no caixa ou estou passando pela área e vejo clientes
com sacola, pergunto como foi a compra, se ele achou tudo o que precisava, se foi bem atendido.
Faço isso pois acredito ser um feed-back rápido do cliente e que posso ter uma ação rápida em
loja com um possível problema que muitas vezes demoraria muito para ser identificado [...]”

Logicamente isso não tem nenhum levantamento posterior a resposta, mas o
interessante aqui é ter a sensibilidade para tratar algo que muitas vezes pode ser fácil de
se resolver na loja e que sem essa pergunta ficaria mais difícil de se perceber e também
entender a percepção do cliente que recebe essa pergunta. O cliente que recebe essa
pergunta pelo supervisor ou gerente fica com uma sensação de ser valorizado, de que
existe alguém dentro desta empresa gigantesca que se importa com ele, de saber se toda
a sua expectativa está sendo atingida ou poderia ter ocorrido alguma coisa melhor.
“... uma vez perguntei para a cliente se tudo tinha ocorrido bem e ela me relatou que só
não fica mais tempo em loja em virtude de seu marido não ter onde ficar na loja. A cliente deu a
ideia de colocar um pequeno banco para que os acompanhantes tivessem onde ficar. Passado
uma semana coloquei um sofá pequeno próximo a escada rolante. Recebi quatro elogios sobre o
pequeno sofá no NPS da loja. A mesma cliente voltou na loja no próximo mês fiz questão de
mostrar o sofá a ela que ficou bastante agradecida...”

4.3.7. Gestão de categoria de produto
Por mais que as decisões estratégicas de sortimento, preço e produto sejam, neste
caso, decisões da matriz da empresa, a loja tem participação no que vende mais ou menos.
Esse tema apareceu de duas formas em nossas entrevistas.
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No primeiro momento, diz respeito à divisão das equipes de atendimento e
arrumação da loja, conforme já foi relatado. Essa divisão faz a loja ter atenção para manter
o local bonito e bem-arrumado, planejando atender melhor e encantar os clientes. Com
isso, consegue-se valorizar produtos e categorias que muitas vezes podem ficar em
segundo plano na loja.
Essa equipe de arrumação ajuda na ocasião de excesso de estoque de alguma
categoria de produto. Os colaboradores poderiam forçar o cliente a comprá-lo ou escolher
a solução proposta pela loja, que é trazer esse produto para uma área mais valorizada da
loja. Realizar uma boa exposição desses itens, tornando-os mais atrativos à compra é uma
solução que sempre pode ser utilizada. Isso também pode ser utilizado não só quanto ao
excesso de estoque de alguma mercadoria, mas também ao tentar melhorar a performance
de alguma categoria, colocando essa categoria em um lugar de maior visibilidade na loja.
Em um segundo momento, esse assunto foi citado para mudar a percepção do
cliente em relação ao visual da loja. É recomendado sempre que o cliente ao entrar em
uma loja tenha uma percepção de novidade, de produtos novos, e veja que a loja está
diferente da sua última visita. É interessante procurar realizar pequenas mudanças nos
equipamentos e paredes para que o cliente tenha a sensação de que a loja possui bastante
novidades, mesmo que seja com os mesmos produtos.
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5. Discussão dos resultados
Criar e manter a fidelidade do cliente é fundamental para sucesso a longo prazo
de qualquer empresa, que é alimentado pelo reconhecimento dos benefícios que uma
clientela fiel traz (AKSOY, 2013). Clientes fiéis são muito mais propensos a realizar
recompras e tendem a ser mais satisfeitos (OLIVER, 1999), e ainda têm a capacidade de
ser um vendedor de produtos não remunerado para a empresa, recomendando para amigos
e familiares (REICHHELD; SASSER, 1990).
Pode-se observar diversas lojas e marcas no varejo com o objetivo de fazer crescer
sua receita em vendas em um mercado cada vez mais competitivo e acirrado. Em muitas
dessas ocasiões, os varejistas pensam exclusivamente em como oferecer um produto mais
barato para conseguir competir com seus concorrentes. Mas esquecem que muitos de seus
clientes estão em busca de muito mais que produtos com preços justos. Estão atrás de
algo a mais, aquilo que ultrapassa a entrega de um produto ou serviço, que extrapole as
expectativas, e seja algo único que resulte em lealdade por parte dos consumidores
(ABBES; GOUDEY, 2015)
O que esse trabalho entrega ao mundo acadêmico é algo maior que o simples
significado de um bom atendimento, é a confirmação de que sem o atendimento os
negócios podem prosperar, mas com muito mais dificuldade, exatamente como Reichheld
(2003) mostrou em seu trabalho sobre o NPS. Mesmo com o empoderamento do
consumidor, que às vezes chega à loja sabendo mais até que o vendedor, o vendedor é
indispensável para maximizar a experiência desse consumidor em loja ou, no jeito mais
simples dessa experiência, ser um facilitador do que seja necessário entre o cliente e a
marca (SÖDERLUND; JULANDER, 2009).
Através da pesquisa de NPS realizada neste estudo, pôde-se observar que as 20
maiores lojas em venda financeira possuem melhor nota de NPS em comparação com as
demais lojas. Espalhadas pelo Brasil, essas lojas têm uma representatividade muito
grande, cada uma com sua característica local e suas particularidades. Particularidades
estas especificadas através das entrevistas com roteiro semiestruturado. Zaki et al. (2016)
e Fisher e Kordupleski (2019), já citados na revisão bibliográfica, criticaram bastante o
método NPS por alguns motivos.
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A intenção deste trabalho em utilizar a ferramenta de NPS é apenas ser um meio
de se conseguir medir através de uma ferramenta muita utilizada pelas empresas. A
grande utilização desta ferramenta se dá em virtude da facilidade de entendimento por
parte dos clientes e também por parte dos gerentes da empresa.
O primeiro deles é com relação ao método original de NPS criado por Reichheld
(2003), sobre realizar de forma apenas internamente o NPS sem realizar de forma externa
essa pesquisa. Porém em seu trabalho ele cita justamente a importância não só de se
realizar a pesquisa na empresa como realizar em seus principais concorrentes para que a
comparação tenha fundamento com seus principais benchmarks. A intenção deste
trabalho não tem relação com seus concorrentes e sim com a comparação das notas de
cada loja com o objetivo de se identificar melhores práticas.
Uma segunda critica seria sobre que a necessidade de se realizar apenas uma
pergunta ao cliente, “Qual é a probabilidade de você recomendar [empresa X] a um amigo
ou colega?”; segundo Reichheld (2003), não se faria necessário mais nenhuma pergunta.
Porém, dessa forma, o NPS é utilizado apenas como uma pesquisa demonstrativa,
engessada e bastante passiva por parte da empresa.
Se na pesquisa de NPS colocarmos perguntas secundárias, dado a resposta de cada
cliente, como esse trabalho fez, é possível criar não só um termômetro de satisfação de
seus clientes, e sim começar a diagnosticar pontos positivos a serem disseminados por
toda a empresa e pontos negativos que poderão ser atacados facilmente. Sem essas
perguntas a identificação desses pontos tende a ser realizada de forma mais complexa e
demorada, pois necessitará de outra ferramenta e mais tempo será exigido. Acredita-se
que as perguntas qualificadoras ou secundárias qualificaram a análise dando respostas
interessantes e construindo um caminho para se obter um grau de satisfação de seus
clientes com grande grau de excelência.
Uma terceira crítica é que Reichheld (2003) cita que a empresa necessita apenas
dessa pergunta para ter sucesso e garantir crescimento. Diversos autores, tais como Zaki
et al. (2016) e Fisher e Kordupleski(2019), falam do perigo dessa regra de obter mais
clientes promotores e menos detratores. Ela pode fazer a empresa não ter aumento do
número de clientes e simplesmente reduzir a base de clientes, que poderiam ser clientes
detratores ou clientes neutros.
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Este trabalho não se baseia na crença de que o NPS seja o único indicador que
uma empresa deve utilizar, mas da forma que foi aplicado, com as perguntas
qualificadoras ou secundárias, pode ser um importante termômetro de sucesso no
gerenciamento de satisfação de seus clientes. Neste trabalho, por exemplo, foi possível
identificar que as duas lojas com melhor nota de NPS possuem todos os indicadores
citados: número de itens por cesta, ticket médio e margem dos produtos acima da média
desse grupo. Já com relação à loja de pior NPS desse mesmo grupo, ela possui todos esses
indicadores abaixo da média do grupo das 20 maiores lojas em venda financeira da
empresa. Isso não é coincidência, e sim fruto de diversas ações diferenciadas já relatadas
no estudo e que serão referidas mais à frente.
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6. Considerações finais
O objetivo deste trabalho foi utilizar a ferramenta de NPS (Net Promoter Score)
desenvolvida por Frederick F. Reichheld, avaliar como o atendimento dos vendedores
pode apoiar na transformação de uma excelente experiência em loja, potencializando as
características positivas do varejista.
As empresas, contudo, enfrentam grandes dilemas hoje em dia com relação a conta
de despesas e contratações de pessoas. Em muitos setores empresariais, o principal
componente dessa conta de despesa é o relacionado a pessoas; portanto, a maioria das
empresas, na primeira dúvida de crescimento, acabam cortando pessoas e, em muitos
casos, reduzem os vendedores em loja, sem saber ao certo o grau de importância que eles
têm para seus clientes e, consequentemente, para o futuro da empresa.
O primeiro objetivo deste estudo foi identificar as lojas com bons indicadores
financeiros e uma boa satisfação dos clientes. Foi verificado que algumas lojas do grupo
possuem ótimas notas de NPS e também indicadores financeiros (receita e ticket médio,
por exemplo) satisfatórios. Notou-se que o grupo das 20 maiores lojas possuem um NPS
maior do que as demais lojas. Por ser um trabalho descritivo exploratório a intenção não
é achar correlações entre os indicadores. Procurou-se entender as práticas e
comportamentos dos vendedores das melhores lojas, levando em conta a satisfação e o
excelente desempenho financeiro, a partir de uma análise das estatísticas descritivas
realizadas. A partir da pesquisa qualitativa realizada, conseguiu-se entender esses
comportamentos, e constatar as muitas atitudes diferenciadas dessas equipes de
vendedores e seus líderes, propiciando maior conectividade com os clientes, gerando um
alto grau de satisfação em seus clientes.
O segundo objetivo do trabalho foi verificar se o atendimento em loja era um
componente transformador de uma boa experiência em loja, podendo potencializar as
características positivas do varejista, e se esse atendimento diferenciado poderia gerar
mais vendas para a empresa. Ao iniciar a análise das questões qualitativas, é possível
perceber a importância do atendimento dos colaboradores nas respostas. O atributo
“Atendimento do consumidor” foi o item que mais contribuiu para os clientes promotores
terem essa excelente experiência em loja. Na sequência tivemos a “Qualidade dos
produtos”, seguido por “Preço dos produtos” e “Variedade dos produtos” , ressaltando

87

que esses três atributos não estão na responsabilidade de loja por serem questões de
planejamento da matriz com apenas a execução em loja.
Já quando analisamos os clientes neutros, observamos que o atributo mais citado
que poderia melhorar sua experiência de loja é o “Preço dos produtos, seguido pelo
“Atendimento dos colaboradores”. Se levarmos em consideração, conforme já citado, que
o preço dos produtos não está sob a responsabilidade da loja, novamente o primeiro
atributo aqui mencionado de destaque e responsabilidade da loja é o “Atendimento do
consumidor”.
E, por último, quanto aos clientes detratores, que deram uma péssima nota sobre
sua experiência em loja (nota entre 0 e 6), temos como primeiro atributo mais citado como
possível melhora o “Atendimento dos colaboradores”, seguido pela “Variedade de
produtos” e “Preço dos produtos”. Mais uma vez o atendimento em loja ficou em destaque
no primeiro lugar como o atributo de número um que o varejista deveria melhorar para
transformar a experiência do consumidor em algo positivo. Segundo Reichheld e Markey
(2006), ter clientes satisfeitos pode ser a maneira mais simples e barata de se realizar um
marketing efetivo através do chamado “boca a boca”, conforme já mencionado, e suas
possíveis recomendações a amigos e familiares.
A importância do atendimento em loja para a experiência do consumidor fica
evidente nesta pesquisa de NPS, na qual o atributo “Atendimento dos colaboradores” foi
o mais citado tanto por clientes promotores quanto detratores, e o segundo mais citado
por clientes neutros. Porém precisávamos verificar o que faziam lojas de perfis parecido
ficarem com diferença tão grande de avaliação de NPS de seus clientes. Logo o resultado
de NPS deste trabalho fez com que se inferisse em quais lojas focar com o objetivo de
entender os fatores relacionados a atendimento que diferenciam uma loja da outra. Vale
ressaltar que o recorte a partir da nota do NPS foi feito para direcionar melhor as lojas
que seriam entrevistadas.
As entrevistas com roteiro semiestruturado com os três gerentes de loja tinham
como metas detalhar o que era feito de diferente nas duas lojas com excelente nota de
NPS e o que estaria acontecendo na loja de pior NPS que resultou em uma nota tão ruim.
Percebemos que tudo se inicia com uma ótima gestão por parte da liderança da loja, o
gerente tem papel fundamental.
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Segundo Meyer e Schwager (2007), a figura do gerente em loja, trabalhando lado
a lado de seus colaboradores, faz com que eles se empenhem muito mais em razão do
exemplo que está sendo dado. As lideranças da loja, mais representadas pelo gerente, têm
a função de orquestrar toda a ação de seus músicos, neste caso seus colaboradores. Como
exemplo: para contratar pessoas pessoalmente para alguns departamentos com perfis
específicos, para movimentar pessoas dentro da loja buscando eficiência e eficácia
colocando cada um no lugar certo, para criar equipes de VM e reposição de loja e equipes
de atendimento, entre outras coisas.
A figura do gerente é até mesma utilizada como um exemplo a ser seguido de
atendimento, visto que ele se aproveita dessa participação na área de vendas para
conversar com alguns clientes e ter um termômetro, mesmo que informal, de como está
sendo a experiência dos clientes em loja. Essa aproximação entre gerência e clientes cria
empatia e já resultou em diversas ações de engajamento ainda maior dos clientes e a
marca, por exemplo, o sofá colocado próximo à escada rolante, para que o acompanhante
de uma cliente pudesse ter lugar para descansar enquanto ela realiza suas compras.
Outro importante ponto identificado como crucial em nosso estudo é o papel do
gerente como responsável, respondendo sobre o perfil dos vendedores que trabalham em
cada departamento. Seja a atenção com esse ponto na contratação ou no dia a dia da loja,
o perfil do colaborador é algo imprescindível para uma ótima experiência em loja. Ter
adaptabilidade para atender diversos perfis, percebendo o cliente que quer ter atenção
máxima ou que o vendedor seja apenas um facilitador de sua compra, é algo importante.
Experiência é também algo desejável, mesmo que seja como um consumidor da categoria
em questão.
Para auxiliar nesse processo de escolher ou movimentar colaboradores que melhor
se adaptem em determinado departamento ou função, é de extrema importância a
utilização de alguma ferramenta de análise de perfil e personalidade. Este trabalho,
através das citações dos gerentes, citou a ferramenta de PI (Predictive Index), empregada
na contratação do funcionário, mas pode ser qualquer outra ferramenta que forneça um
mapa de cada pessoa para o gerente da loja com o único objetivo de realizar com maior
assertividade a contratação. Porém acreditamos que essa análise de perfil seja necessária
ao longo da carreira da pessoa e não somente no momento da contratação, visto que esse
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teste avalia também o lado da personalidade do indivíduo que é algo mutável e pode se
alterar com o tempo.
Por último e tão importante quanto os outros pontos já citados são as ações
inovadoras que os gerentes e os colaboradores realizam em suas respectivas lojas, que
geram alto grau de engajamento dos clientes com a marca, tornando-se uma parte muito
importante do relacionamento de uma experiência muito maior que a simples compra de
um produto.
A iniciativa de uma das lojas de criar a chamada lista de presença, mesmo que de
forma bem amadora e local, deve primeiramente ser reconhecida como uma gigantesca
ação de venda e marketing do gerente da loja, identificando uma oportunidade de mercado
local e convertendo em uma ação única e exclusiva que resulta em muitos outros
trabalhos, responsabilidades e venda. Além disso, ele acaba contribuindo para aumentar
os laços de um relacionamento entre cliente e marca que pode ganhar novos e grandes
capítulos. Essa atuação do colaborador extrapola a função do vendedor, a qual foi
compilada por Dawar e Parker (1994) em apenas quatro grandes grupos:
(1) Os consumidores querem reduzir o risco percebido (JACOBY; OLSON;
HADDOCK, 1971)
(2) Os consumidores não são capazes de avaliar a qualidade (RAO; MONROE,
1988);
(3) A qualidade é difícil ou muito demorada para avaliar (ALLISON; UHL, 1964;
HOCH; HA, 1986); e
(4) Os consumidores têm uma necessidade de informação (NELSON, 1970).
Ainda sobre a lista de presente, falamos um pouco sobre tecnologia,
fundamentando-nos em Von Briel (2018) ao citar que um dos objetivos da tecnologia é
diminuir a lacuna existente entre as promessas do mundo digital e a experiência do
consumidor. Essa definição se enquadra muito bem neste item, uma vez que novos
negócios ou formas de comprar vão surgindo, atraindo novos clientes, mudando a maneira
de se relacionar com empresas, e só serão possíveis se sustentados pela tecnologia.
Outra iniciativa que é um excelente exemplo de inovação citada no estudo é o
Grupo de Whatsapp, que, da mesma forma que uma revista ou site, abastece seus clientes
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de conteúdo e informação com novidades que acabaram de chegar à loja. A
disponibilidade desse recurso faz com que o cliente visite a loja com mais frequência e,
mesmo que naquele momento não lhe tenha proveito próprio, possa até mesmo
recomendar a loja ou produtos para um parente ou amigo que se mostre interessado.
Enxergar todas essas atitudes nas duas lojas que resultam em um ótimo NPS pode
parecer algo normal e sem profundidade, dadas a competitividade do mercado e a
necessidade de as lojas físicas se auto inventarem sempre para continuar tendo clientes
fiéis. Os resultados mostram que uma boa performance de vendas e um bom índice de
satisfação de seus clientes (NPS) podem ser embasados por todos esses componentes de
uma loja. Além disso, percebe-se que algumas práticas e comportamentos dos
vendedores, como a maior proximidade dos clientes e comunicação mais constante, são
destacados como positivos pelos clientes e gestores entrevistados. Isso responde o último
objetivo deste trabalho, que foi mostrar os fatores de diferenciação de uma ótima equipe
de atendimento. O quadro 7, demonstra atitudes que as lojas de melhor NPS realizam que
geram um grande índice de satisfação de seus clientes e ótimos indicadores financeiros.
Não obstante, traz também as atitudes identificadas na loja com pior NPS que são geram
insatisfação de seus clientes.
Lojas com otimo NPS
Escolha do perfil do vendedor
Treinamento com os vendedores
Ações inovadoras
Atenção com a contratação de vendedores
Atenção gerencial das lideranças da loja

Lojas com NPS ruim
Rotatividade de vendedores
Falta de atenção gerencial com foco no atendimento
Vendedor com perfil desconexo com ao função
Falta de conhecimento de produtos e de como atender

Quadro 7 Atitudes positivas com lojas de ótimo NPS e atitudes ruins de lojas com NPS ruim
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Esse fato se comprova com a entrevista realizada com a gerente de pior NPS no
grupo das 20 maiores lojas, em que evidenciou-se que a loja enfrenta um problema de
gestão, fato gerador de sua chegada há dois meses, bem como a necessidade de
identificação de um perfil diferente de colaboradores nesse departamento. Ela ainda se
mantém como uma loja com venda financeira representativa na empresa, mas que vem
apresentando involuções financeiras em comparação ao ano passado.
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6.1. Recomendações empresariais
Este estudo, por ter sido aplicado, tem alto retorno para o ramo empresarial. As
empresas enfrentam grandes dilemas hoje em dia com relação a conta de despesas e
contratações de pessoas. Em muitos setores empresariais, a principal conta de despesa é
a de pessoas; portanto, a maioria das empresas, na primeira queda de venda, acabam
reduzindo o quadro de funcionários da empresa e, em muitos casos, reduzem os
vendedores em loja, sem saber ao certo o grau de importância que eles possuem com seus
clientes e, consequentemente, o futuro da empresa.
Como principais contribuições empresariais deste trabalho têm-se:


O atendimento em loja é fator importante para uma excelente experiência
do consumidor.



Atenção na contratação dos colaboradores para adequação de perfil para a
área de atendimento;



O papel fundamental do gerente da loja, organizando e gerindo atividades
para fazer com que o atendimento seja a atividade principal do colaborador
de loja;



Realização de treinamento para a equipe de atendimento, não somente os
obrigatórios, mas novos treinamentos externos ou internos de tendências,
produtos ou processos



Analisar as ações inovadoras realizadas regionalmente para implementálas em âmbito nacional;

6.2. Limitações
Ao utilizarmos o recorte das lojas de maior faturamento, podemos ter deixado de
lado lojas que estão realizando ações interessantes com os seus clientes, por meio de suas
equipes de vendas.
Quando citamos que precisaríamos entender a relação qualitativa entre boas notas
de NPS e o atendimento em loja, utilizamos as entrevistas com roteiro semiestruturado
com três gerentes alcançar essa finalidade. Nesse ponto, se tivéssemos uma maior
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proximidade geográfica e mais tempo de falar com outras lojas, o trabalho ficaria ainda
mais qualificado.
Além de utilizar a entrevista aberta, baseada em roteiro semiestruturado no grupo
das 20 maiores lojas, poderíamos ter aplicado essa mesma metodologia no grupo das
demais lojas para identificar outros pontos não relatados como problemas
mercadológicos, tais como: desaceleração de algumas cidades e/ou estados, expansão da
rede de lojas com a canibalização de lojas resultando em involuções financeiras, entre
outros.
6.3. Recomendações de futuros trabalhos
Acredita-se que este trabalho pode gerar alguns outros estudos com foco no
atendimento de loja e máxima satisfação da experiência do consumidor em loja.
A primeira sugestão é identificar e analisar possível perfil de colaborador para
departamento de conveniência; observando as respostas do cliente nas questões
qualitativas, vemos as principais características bastante valorizadas que resultam em
uma ótima experiência do consumidor.

O conceito de Vendedor transacional ou

relacional é um ótimo caminho para possivelmente identificar o perfil majoritário desses
vendedores.
Perceba-se aqui que o intuito não é desqualificar uma pessoa por ter um perfil não
aderente a um determinado lugar, e sim adequar a colocação dela em um departamento
mais condizente com seu perfil, por exemplo: um perfil mais transacional seria ideal para
vendedores de caixa, que precisam oferecer alguns produtos financeiros, mas que, acima
de tudo, têm que possuir agilidade para atender o maior número possível de clientes, não
gerando filas nos check-outs.
Não encontramos no meio acadêmico um questionário simples e prático para
identificarmos se um vendedor é transacional ou relacional. Esse critério fica para as
análises de personalidade como o PI (Predictive Index), bastante utilizado em processos
de contratação, mas não em gestão de pessoas dentro da empresa, por exemplo, verificar
se os colaboradores estão alocados em departamentos ou áreas que correspondem ao seu
perfil.
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Muitos varejistas analisam o NPS de forma geral com o cliente. Uma única nota
para a experiência do cliente. Porém esse cliente pode comprar em diversas categorias de
produtos e ser atendido por diversos vendedores, e ser bem atendido em um departamento
e em outro departamento não, sendo então difícil identificar onde está a razão por uma
nota baixa ou mediana que o cliente deu. Acreditamos que realizar pesquisas de NPS
esclarecendo o cliente sobre qual compra e qual departamento ele avaliará, resultará em
mais qualidade primeiro de avaliação deles, segundo de mais fácil entendimento dos
gerentes, que saberão onde está o possível problema em sua loja ou em qual
departamento. Em nossa pesquisa tínhamos um campo com respostas abertas em que
tivemos clientes que falaram mal de um vendedor e bem de outro na mesma pesquisa. A
nota da maioria foi entre 7 e 8, logo foram enquadrados em “clientes neutros”.
Outro possível trabalho interessante seria analisar esses testes de personalidade
dos vendedores de loja e cruzar com o resultado de NPS de cada loja. Esse resultado
poderia criar um perfil de personalidade dos colaboradores para cada departamento. Por
exemplo: podemos ter departamentos com NPS melhores com vendedores de perfil mais
cordial e departamentos com NPS melhor com vendedores mais objetivos e claros em
seus atendimentos. Pode-se encontrar através do papel de cada categoria de produto e
departamento um perfil ideal de colaborador por área da loja.
Por intermédio do trabalho do Mendes e Teixeira (2019), pode-se realizar um
estudo sobre a jornada de compra e as etapas que o consumidor desse departamento
realiza. Mapeando essa jornada, pode-se verificar o NPS em pontos diferentes para
identificar os pontos críticos e os pontos positivos dessa experiência. Além disso, ao
escolher o melhor momento para medir a satisfação do cliente em uma loja, é possível
obter um resultado ainda melhor relacionado a atendimento, pois outros fatores podem
estar influenciando nesse resultado, por exemplo, demora na fila de check-out, falta de
embalagens adequadas, problemas estruturais da loja entre outros.
Como última sugestão de estudo, constatamos que lojas possuem comportamento
de compra e são mais ou menos críticas para alguns assuntos sobre atendimento que
outras. Também observamos que o perfil de compra do cliente nessas lojas é bastante
diferente da média e possui particularidades de localidade, portanto, pode-se realizar um
levantamento por região do Brasil reunindo atitudes regionais em comum que resultam
em mais venda mediante um comportamento do consumidor local diferente.
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Apêndice 1:
Roteiro da metodologia de NPS,.

1) Qual é o seu primeiro nome?
2) Qual é o estado em que você reside?
3) Faixa Etária
a) de 18 anos a 29 anos
b) de 30 anos a 40 anos
c) de 41 anos a 50 anos
d) de 51 anos ou mais
4) Qual é o seu atual estado civil?
a) Solteiro (a)
b) Casado (a)
c) Viúvo (a)
d) divorciado (a)
5) Dos produtos abaixo qual é o(s) produto(s) que você comprou nos últimos 60
dias? (Pergunta para direcionar a avaliação ao departamento)
a) Produto A
b) Produto B
c) Produto C
d) Produto D
e) Produto E
6) De 0 a 10 qual é a probabilidade de você recomendar essa loja a um amigo?
Notas de 0 a 10
7) (Pergunta Cliente promotor) Ficamos muito felizes que você gostou de sua última
experiência em loja, poderia mencionar dos itens abaixo o que foi destaque para
essa nota?
a) Atendimento de nossos colaboradores;
b) Qualidade dos produtos;
c) Preço dos produtos
d) Formas de pagamento
e) Variedade de produtos
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f) Comunicação da marca
g) Outros.

8) (Pergunta para cliente promotor que respondeu “atendimento de nossos
colaboradores”) Pode especificar o que foi o diferencial deste colaborador em seu
atendimento
a) Conhecimento de produto
b) Objetividade
c) Cordialidade
d) Entendimento da minha necessidade
e) Apresentação das facilidades de pagamento do Cartão Private Label.
9) (Pergunta para cliente neutros – notas 7 e 8). O que você acha que poderíamos
melhor para que você pudesse nos recomendar para um amigo ou parente?
a) Atendimento de nossos colaboradores;
b) Qualidade dos produtos;
c) Preço dos produtos
d) Formas de pagamento
e) Variedade de produtos
f) Comunicação da marca
g) Outros.
10) (Pergunta para cliente neutro que respondeu “atendimento de nossos
colaboradores”) Pode especificar o que esse colaborador poderia melhorar em seu
atendimento?
a) Conhecimento de produto
b) Objetividade
c) Cordialidade
d) Entendimento da minha necessidade
e) Apresentação das facilidades de pagamento do Cartão Private Label
11) (Pergunta para clientes detratores – notas abaixo de 6). O que você acha que
poderíamos melhor para que você pudesse nos recomendar para um amigo ou
parente?
a) Atendimento de nossos colaboradores;
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b) Qualidade dos produtos;
c) Preço dos produtos
d) Formas de pagamento
e) Variedade de produtos
f) Comunicação da marca
g) Outros.
12) (Pergunta para clientes detratores que respondeu “atendimento de nossos
colaboradores”) Pode especificar o que esse colaborador poderia melhorar em seu
atendimento?
c) Conhecimento de produto
d) Objetividade
c) Cordialidade
d) Entendimento da minha necessidade
e) Apresentação das facilidades de pagamento do Cartão Private Label

Apêndice 2 : Roteiro de entrevista semiestrutura com Gerentes de loja
1) Como você realiza a contratação dos vendedores?
2) Como você conduz a liderança para as atividades do dia-a-dia?
3) Como funciona a aquisição de novos conhecimento e reciclagem com os
colaboradores?
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