
Isto pode trazer confusão, percepções e aplicações sem a efetividade esperada.

conjunto de características:

• Comprar repetidamente os serviços e produtos;

• Comprar mais e outros serviços e produtos da mesma empresa;

• Recomendar a empresa ou seus serviços a familiares, amigos e    conhecidos;

• Ter uma forte resistência à mudança para serviços ou produtos    concorrentes.

(aquele esquema que já nos referimos dos CHA - Comportamentos, Habilidades e 

consideradas comportamentais, enquanto a última é essencialmente atitudinal.

Mesmo que seja amigo ou parente?

Fidelidade entre pessoas é coisa para poucos, e em relacionamentos muito estáveis, 

claros e de alto comprometimento, um pouco distantes dos relacionamentos comerciais...

Esta discussão não é teórica, pois se não tivermos uma medida efetiva e prática da 

gerencia!

essencialmente comportamental, é observável e, em muitos casos, facilmente medida.

repetidamente.
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Uma pesquisa com os clientes de compra repetida pode trazer, dentre outras, as 

seguintes razões para a compra repetida:

- acessibilidade: é mais fácil para o cliente ter acesso a este ponto de venda,    do que 

aos outros;

- falta de escolha: não há outra opção de escolha;

- conveniência: para o cliente é preferível comprar aqui do que lá, por algum    critério de 

gosto próprio, necessidades, bem-estar, utilidade, etc.;

- alto custo de pesquisa: custa muito pesquisar outro fornecedor;

- etc.

entre pessoas e relacionamentos entre elas.

compras por parte dos seus clientes e, freqüentemente, compras com menores custos 

para a empresa.

forte e diretamente correlacionada ao valor percebido pelo cliente.

É extremamente útil encontrar as razões que aumentam a freqüência das compras 

que essa recompra diminua.

um produto, uma marca, uma empresa.

comprometimento pessoal. E é difícil criar este tipo de relação em atividades comerciais, 

não é mesmo?
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Mas não é impossível...

Bandas de rock, cantores, astros, médicos, jogadores e atletas, marcas emblemáticas 

de pouco tempo, você e sua família não farão compras, vocês se divertirão!

aliás pode até não haver a recompra (o cliente economiza a vida inteira para comprar 

voluntária, por dedicação, por admiração, por devoção?

motivo “emocional”. Esta medida pode ser obtida através de entrevistas de profundidade 

feitas.

muito trabalho para ser obtida.

Estes aspectos você os conhece e os tem sob controle?

Como estão os seus concorrentes nesses mesmos aspectos?

Você proporciona experiências inesquecíveis para o seu cliente?

O seu cliente, quando pensa em utilizar os seus serviços, tem uma boa lembrança de 

como ele experienciou a prestação do serviço, no passado?

Eu espero que vocês tenham tido uma experiência agradável com a leitura deste Boletim.

Construamos uma semana de muito valor para nós!

Carlos Alberto de Faria.
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