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AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

Resumo 

Avaliação de satisfação nem sempre pode ser vista como algo positivo na empresa, pois 

dependendo do tipo, a empresa não consegue quantificar para cada setor a avaliação que 

está sendo feita pelo cliente. Será proposto através deste estudo como conhecer sobre a 

avaliação de satisfação de cliente para empresa. Mostrando o que é uma avaliação, quais 

sãos os pontos positivos e negativos e quais são os tipos de avaliação. 

Esse estudo será realizado através de pesquisas literárias. Os resultados esperados e a 

importância desse tema, é que os gestores possam entender a importância da avaliação 

de satisfação do cliente para sua empresa, e sua gestão, para com isso identificar os 

pontos fortes, e pontos fracos de sua empresa, para aprimorar e estar sempre em 

constante evolução junto com o mercado e exigência dos clientes. 

 

Introdução 

Com a concorrência cada vez maior entre as empresas, clientes satisfeitos e indicando 

sua empresa a outras pessoas isso é primordial, levando em conta que a fidelização da 

carteira de clientes é essencial. 

O objetivo desse trabalho será para demonstrar a importância da satisfação do cliente 

para que uma empresa tenha sucesso. 

Dentro da análise de avaliação de satisfação na organização será realizado os seguintes 

aspectos. O que é uma avaliação, quais são os tipos e técnicas de fidelização de cliente. 

Com base em uma boa gestão, para sempre estar garantindo a eficiência do produto ou 

serviço oferecido, é preciso ter uma boa ferramenta para monitorar o desempenho de sua 

equipe. A avaliação de satisfação é uma forma de expor o quanto você está satisfeito ou 

não com o seu produto ou serviço que está usando. 

A competição entre as organizações por novos clientes torna o dia-a-dia em uma 

verdadeira batalha, pois é preciso conquistar novos e manter os antigos. 

 

Objetivos 

Impacto da avaliação de satisfação do cliente nas empresas. 

O que é avaliação de satisfação? 

Tipos de avaliação de satisfação. 



 

Fidelização de clientes. 

 

1.Métodos 

Os materiais utilizados foram livros e artigos, por serem matérias completos e 

assim obter dados reais e ou já analisados anteriormente. Essa pesquisa foi realizada 

através da Biblioteca Faj I do Instituto Educacional Jaguary – IEJ, Faculdade de 

Jaguariúna – FAJ no 1º Semestre e 2º Semestre de 2017.  

Para estudo e desenvolvimento desse trabalho, foi utilizada a abordagem de 

pesquisa qualitativa através de referências bibliográficas, publicações digitais e sites. 

Além disso, foi de vital importância o aprendizado adquirido no decorrer do 

desenvolvimento do artigo para que os autores dessem mais ênfase ao desenvolvimento 

do trabalho. Também de vital importância foi à experiência profissional dos autores do 

artigo. 

2. Desenvolvimento 

2.1. Avaliação de satisfação 

Segundo Jonhston e Clark (2002), Avaliação é a percepção do cliente em uma 

determinada ação executado pelo emissor, ela é baseada através de expectativa 

vivenciada anteriormente. É experiência que gera determinada base para avaliação, o 

qual o cliente tem por objeto determinar o seu nível de satisfação em relação ao 

atendimento, produto e infraestrutura da corporação. O resultado da avaliação gera para 

corporação dados para que possam ser trabalhados os níveis de satisfação e 

insatisfação, para assim verificar quais são os itens para determinar uma tomada de 

decisão e aprimorar a satisfação, as corporações coleta os dados de satisfação do 

consumidor em pesquisas de avaliação pós consumo.  

Segundo Larentis (2009), a pesquisa através da avaliação de satisfação é o 

sistema que capta as informações diretas do cliente, são pesquisas para obter dados das 

ações determinada pela corporação o que traz olhar do ponto de vista do cliente. São 

informações de comercialização do marketing, são pontos que devem ser trabalhados em 

decisões futuras e alterações de melhoria nos serviços e produtos de uma determinada 

corporação. As avaliações são métodos quantitativos para obter informações sobre a 

satisfação do cliente, que são armazenadas em softwares para gerar dados estatísticos 

para assim ter base para as análises dos diversos pontos que foram coletados através da 

avaliação. 



 

Segundo Kotler et al (2002), Avaliação de satisfação é ponto de qualidade da 

percepção o qual atende as expectativa do consumidor para atingir a satisfação, 

avaliação  tem como objetivo cinco princípios na coleta dos dados,  o primeiro é 

compreender e se aproximar do cliente para assim entender a real necessidade e 

prioridade do cliente para corporação, no segundo é verificar o ponto de vista para 

adquirir base sobre o melhoramento continuo dos produtos e serviços oferecido, no 

terceiro princípio  trabalhar sugestões ter o cliente como parceiro inovador, no quarto 

princípio mostra as referências das desvantagens e vantagens  das suas estratégias 

corporativa para o cliente, e o quinto e último princípio trabalhar sistema de recompensa 

interno de uma corporação através do desempenho dos funcionários em relação ao seu 

atendimento oferecido ao consumidor alavancando os resultados da corporação e 

aprimorando  a capacidade profissional dos seus colaboradores. A coleta dos dados 

através dos princípios consiste na integração do cliente junto a corporação para assim 

aprimorar suas inovações, técnica de atendimento e tecnologia oferecida a população e 

modificar os pontos e implantar novas ideias que busca eficiência para atingir o nível 

máximo da satisfação proposta pelo cliente. Avaliação de satisfação busca dados 

estatísticos sobre os níveis de satisfação para assim aprimorar ou manter a qualidade dos 

produtos e serviços na visão do cliente externo e remunerar o seu cliente interno.  

2.1.1.  Avaliação e seus benefícios para a corporação  

Segundo Blackwell et al (2009), O cliente satisfeito não procura outra 

corporação, a satisfação muitas vezes determina a retenção do cliente e a cada dia mais 

a corporação é exigente em ganhar os olhos dos seus clientes. Há avaliação pós – 

consumo é essencial, pois determina que o cliente tenha boas experiências do uso dos 

produtos e serviços.  Mas segundo base de dados a avaliação de satisfação não garante 

total fidelização do cliente além da satisfação às corporações deve buscar o máximo o 

encanto do consumidor para que o consumidor fique total satisfeito. Satisfação gera no 

consumidor o marketing boca a boca aonde o mesmo divulga as experiências positiva e 

negativa da corporação, as corporações devem ficar atenta a sua base de avaliação e 

relatar após atendimento em suas ferramentas como CRM “Customer Relationship 

Management" que busca coletar informações de assertividade na hora da avaliação, as 

corporação tem base de registro as avaliações dos resultados das insatisfações e 

satisfação o qual muitas vezes não houve uma cordialidade entre consumidor e 

corporação e é apontado na avaliação final do consumidor. São pontos importante a ser 



 

trabalhado os níveis de satisfação influencia a retenção de compra do cliente no 

marketing boca a boca e no comportamento e atitudes do consumidor.  

Segundo Kotler e Keller (2012), Satisfação ou insatisfação eleva os níveis de 

prazer do consumidor demostrando nos resultados das corporações, empresa que busca 

implanta ferramentas de métodos quantitativos de avaliação de satisfação adquiriu base 

de informações dos consumidores que se associam com a marca aquele que são 

favoráveis em suas avaliações, que através delas as corporações têm os dados a serem 

executado e levar em conta o estudo da qualidade dos seus produtos e servidos, 

trabalhar a divulgação dos stakeholdes para que alavanque as margens dos níveis de 

satisfação do consumidor.  

2.1.2 Nível de satisfação através da avaliação 

Segundo Kotler e Keller (2012), Avaliação dos níveis de satisfação tem forma de 

pesquisa o qual coleta dados para entender e reter clientes para assim transforma o 

cliente em um cliente fiel o qual atinja sua satisfação e base para administrar seus 

recursos através informações reais para tomada de decisão. Avaliação de níveis de 

satisfação tem por objetivo mostra o grau da importância de trabalhar o encantamento do 

cliente e como conquistar o emocional e desperta o desejo ao utilizar os produtos e 

serviços da corporação através das coletas de dados para assim desenvolver alternativa 

para cada um dos departamentos. Nível de satisfação é composto por notas o qual cliente 

avalia conforme o seu grau de satisfação sendo que as corporações trabalham com os 

seguintes níveis o qual é composta pela as seguintes notas que equivalem a pontuação 

de um a cinco, o qual um são os cliente que possivelmente abandonará e difamará para 

outras pessoas, já a escala de dois a quatro são os cliente que possivelmente satisfeito 

que voltara a organização mas que precisa de um cuidado mais próximo o qual não está 

totalmente satisfeito, e o nível cinco são os clientes satisfeito os promotores de um 

corporação.  A pesquisa de avalição de satisfação, contudo é preciso e mostra qual o 

nível de satisfação do seu cliente externo e a qualidade dos seus produto e serviços 

determinado para melhoria continua do desenvolvimento de um processo e quais são 

barreias para trabalhar no marketing.  

2.1.3 Avaliação e técnicas de mensuração 

Kotler e Keller (2012), técnica de mensuração são técnicas de monitorar qual o 

nível de satisfação do cliente através de pergunta chaves com objetivo de detalhar o 

desenvolvimento, a satisfação, o poder de compra e qual a probabilidade de indicação do 



 

consumidor. A pesquisa é realizada através do telefone logo após a compra ou a 

utilização dos serviços o qual capta informações para desenvolvimento em um período de 

tempo, basta desenvolver perguntas o qual tem coerência para assim adquirir 

informações sobre avaliação e qual o nível satisfação no mercado existe uma ferramenta 

de grande utilização conhecida como Net promoter Score. As corporações desenvolvem 

técnicas de mensuração de retorno imediato o qual contrata um cliente oculto que faz 

utilização dos produtos e serviços e avaliar diversos pontos qualidade, atendimento e o 

marketing para reporta os pontos fracos e fortes, está técnica tem um retorno rápido o 

qual e passado diretamente aos líderes gerentes e diretores. 

2.2. Tipos de avaliação de satisfação 

Existem diversos tipos de avaliação de satisfação de clientes, nesse estudo 

iremos abordar a NPS, que é uma das mais conhecidas e utilizadas no cenário atual. 

Segundo Reichheld (2011), o conceito de NPS significa NET PROMOTER 

SCORE é um método mais exato e eficiente para medir a satisfação de cliente em 

questão de pesquisa de satisfação. O mesmo explica como usar a ferramenta NPS e 

explica algumas regras para serem aplicadas na avaliação, para receber o feedback do 

cliente de uma forma rigorosa e eficaz para que a empresa consiga alcançar o sucesso 

com o uso da ferramentas, o ponto principal do fundamento é perguntar ao cliente qual 

seria a probabilidade do mesmo indicar a empresa a outro colega, ainda desta pergunta 

você já consegue identificar quais são os tipos de clientes que a empresa tem, se são 

promotores, neutros ou detratores. 

Segundo Reichheld (2011), O retorno para um bom feedback do cliente é 

indicado no máximo 2 perguntas, uma qualitativa e outra quantitativa, não adicionar mais 

que duas perguntas, pois podem desanimar o cliente, e com o isso a empresa não 

receberá o tão importante feedback do cliente, Dentro das perguntas quantitativas e 

qualitativas indica ser abordado apenas para um diagnóstico pontual sobre os problemas 

para serem resolvidos pela a empresa, e ressalta que dentro da avaliação de NPS 

algumas escolhas sobre medição a escala o que pode atender 100% em uma empresa, 

em outra pode ser que não seja tão impactante, por isso deve escolher uma boa escala 

para esse tipo de avaliação, lembrando sempre que o objetivo final é que o sistema de 

pesquisa seja o mais confiável e eficaz para cada tipo de setor. A mais usada no mercado 

é a escala de 0 a 10, pois as pessoas já têm mente automático que de as notas atribuídas 

de 9 a 10 são ótimas, 8 a 7 bom e de 6 a menos (0 zero) é insuficiente. 

2.2.1 Como calcular o NPS 



 

Na pergunta simples, em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa 

empresa para um amigo?  

 Para Reichheld (2011), a formula para o cálculo de NPS é,  

 A fórmula: Net Promoter Score = % CLIENTES PROMOTORES – % CLIENTES 

DETRATORES = %NPS. 

Reichheld (2011), define a seguinte notas coletas nas pesquisas; 

0 a 06 – Clientes Detratores – São aqueles clientes que indicam que a suas vidas 

pioraram depois da compra do produto ou serviço da empresa mencionada. Criticam a empresa 

em público e jamais voltariam a fazer negócio com a empresa, exceto em situações extremas. 07 

e 08 – Clientes Neutros – São aqueles clientes que compram somente os produtos e serviços 

realmente necessários. Não são leais e não são entusiastas da empresa. 09 a 10 – Clientes 

Promotores – Passaram a ter uma vida melhor depois do início do relacionamento com a 

empresa/produto/serviço/marca. São leais, oferecem feedbacks e são entusiasmados. 

Usando e acompanhando sempre o Net Promoter Score, sem dúvidas, traz 

benefícios a qualquer tipo de empresa para qualquer ramo de atividade, esta é uma forma 

de acompanhar o crescimento da empresa com base nos feedbacks dos clientes, sejam 

eles promotores, neutros ou detratores, atender a demanda dos clientes com qualidade 

deve ser o foco de a maioria de todo o negócio. O cultivar clientes promotores faz com 

que qualquer empresa fique cada vez mais sólida a longo prazo, sendo que a propagação 

dos valores do negócio é feita de forma espontânea através destes consumidores 

satisfeitos, ao mesmo tempo, tem que cuidar e analisar para que o número de clientes 

detratores não cresça, é crucial manter uma base de clientes satisfeitos dentro de uma 

empresa, para que o modelo de negócio seja sustentável. Caso sua empresa gera muitos 

clientes detratores é porque há algo de errado com seu planejamento e execução. 

2.3 Fidelização de cliente 

A Fidelização de clientes é um conjunto de ações tomadas pela empresa para 

com seus clientes, que tem como objetivo manter o cliente e fazer com que ele não 

compre com a concorrência. A fidelização pode ser confundida com a satisfação do 

cliente, porem ela é um trabalho a longo prazo, diferente da satisfação que pode ser 

concluída em apenas uma venda ou prestação de serviço e nada impede que o cliente 

adquira o mesmo em outros fornecedores. 

Segundo Duffy (2002) o conceito de fidelização de clientes consiste em dois 

enfoques: fidelização estratégica e tática. A Estratégia é deixar a empresa do jeito que o 



 

cliente gosta e organizar a empresa; é garantir que seu produto, atendimento ao cliente, 

canais de comunicação e a proposta de valor incitem a fidelização do cliente, mas para 

isso é necessário avaliar a cultura da empresa, para assim checar se essa é uma boa 

opção para alcançar seus objetivos. Já a tática é a junção de iniciativas de marketing que 

ocasionam um diálogo entre a empresa e seus clientes e também o uso de benefícios 

exclusivos para manter os melhores clientes ligados com a marca. 

Sendo assim a fidelização estratégica preparar a empresa para manter os 

clientes ao longo do tempo e a tática é o esforço proativo para acrescentar o total de 

negócios com cada cliente, através dos benefícios exclusivos e relacionamentos.  

O autor ressalta ainda que não se pode comprar a fidelidade, porém deve-se 

investir nesse sentimento, pois um investimento bem planejado e bem executado gerará 

um resultado, uma mudança no comportamento do cliente e assim gerar uma relação de 

fidelização. Em geral fidelização quer dizer aumentar a retenção de clientes e aumentar o 

valor dos negócios de cada um deles.  

2.3.1 Modelos de fidelização  

Rapp e Collins (1994) determinam seis modelos de programas de fidelização, 

das quais justificam seu uso em diversos tipos de empresas e segmentos de mercado. 

São elas: 

a) Modelo de Recompensa: São programas que recompensam o 

relacionamento do cliente e a repetição da compra por meio de prêmios, bônus, 

incentivos, pontuações, entre outros. Um cliente beneficiado por uma empresa sente-se 

acolhido e volta a comprar. 

b) Modelo Educacional: São programas que reservam um espaço para a 

comunicação com o cliente, através de conteúdos informativos, como revistas, boletins e 

periódicos, cujos reflexos vertem em conteúdo para o consumidor, objetivando o 

fornecimento de informações para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, com 

margem superior de qualidade para conquistar a fidelidade do cliente 

c) Modelo Contratual: Consiste em programas que oferecem a entrega 

periódica de um produto e/ou serviço. Temos como exemplo de benefícios a participação 

em eventos exclusivos, preços menores em alguns produtos e/ou serviços, com 

descontos especiais e acesso diferenciado a algumas informações através de, por 

exemplo, malas diretas com informações sobre lançamentos 

d) Modelo de Afinidade: Consiste em programas que reúnem grupos de 

consumidores que compartilham interesses em comum em relação a determinados 



 

produtos específicos, trazendo assim alto nível de resposta, através do envolvimento e 

interação com a marca.  

e) Modelo de Serviço de Valor Agregado: São programas que envolvem 

serviços agregados aos produtos. Como exemplo, pode-se citar serviços de 

concessionárias que remetem os automóveis a consertos e revisões.  

f) Modelo de Aliança Complementar: São programas fundamentados em 

alianças entre empresas, geralmente não concorrentes. Nessa modalidade de efetivação 

da fidelização do cliente, empresas buscam alianças com outras empresas cujo produto 

e/ou serviço venha a representar uma necessidade. 

 

3. Resultados 

Conforme demonstra na Figura1, foi implantado na Empresa JRS o monitoramento 

da satisfação do cliente em 2013, porem mesmo no ano seguinte a implantação houve 

uma queda na satisfação pois os clientes ainda estavam habituados com as ligações 

constantes e com o acompanhamento à risca de todos os atendimentos feitos pela 

empresa, sendo assim, houve um certo incomodo por conta aos contatos. Já nos anos 

seguintes houve um aumento constante nas avaliações. 

Para o próximo ano a empresa consta com uma meta de satisfação de 98,5% e 

diminuição de atendimentos em 15%, e esse resultado somente será possível através do 

monitoramento constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. - Jrs 

 

 



 

De acordo com a Figura 2, a Empresa LET obteve resultados semelhantes a 

empresa JRS, implantando também monitoramento em seus atendimentos e assim 

alcançando os seus objetivos de melhoria constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. - Let 

 

4. Considerações Finais 

Com o objetivo de avaliar a satisfação do cliente, as organizações têm 

investido em ações de monitoramento buscando não apenas satisfazer os clientes, 

mais sim retê-los. Obtendo então um parceiro do seu negócio que auxiliará na 

divulgação de sua marca perante o mercado. 

Os clientes deixaram de ser apenas mais um, e a procura de produtos cada 

vez mais personalizados. Diante disso, o relacionamento ”empresa x cliente” vem se 

mostrando uma ferramenta indispensável de retenção e fidelização de clientes. 
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