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A R T I C L E

Embora a popularidade do Net Promoter Score esteja baseada em sua simplicidade, o 
passado de sucesso dessa métrica agora deve se unir com um futuro focado no sentimento 
detalhado do consumidor, que influencia a fidelidade em longo prazo  

O NPS através dos anos 
Por Anna Papachristos

Com o aniversário de 10 anos do Net Promoter Score 
(NPS) se aproximando, é difícil não reconhecer o impacto 
desta métrica no espaço da experiência do consumidor ao 
longo da última década.  Apresentado por Fred Reichheld 
no fim de 2003, o NPS tornou-se a medição de fidelidade 
de maior aceitação, oferecendo às empresas um jeito 
simples e intuitivo de avaliar a satisfação do consumidor e a 
probabilidade de recomendação. 

A famosa escala de 10 pontos do NPS visa quantificar o 
comportamento do consumidor de uma maneira útil e fácil 
de ser compreendida.  “O NPS evoluiu de uma necessidade 
de ir além da medição da ‘satisfação global’ para entender 

exatamente o quão fiel ou 
não um consumidor pode 
ser”, diz MJ Crabbe-Barberis, 
diretor global de marketing de 
produto da Infor.  “A medição 
de ‘você nos recomendaria? ’ é 
uma tentativa de colocar uma 
classificação numérica em um 
comportamento altamente 
complicado.”

Porém, enquanto o NPS 
viu adesões significativas, 

particularmente nos últimos cinco anos, esta métrica 
também vivenciou momentos de discórdia. Muitas 
empresas e executivos agora enxergam o NPS como uma 
medição incompleta que falha ao promover a ação e, por sua 
natureza fechada, somente oferecer respostas em branco e 
preto, mesmo se a resposta atual for algo na cor cinza.  

De acordo com Reichheld, criador do NPS, esta métrica 
foi elaborada para representar uma linguagem universal 
relevante a todas as funções presentes em qualquer 

empresa.  O NPS oferece às equipes de atendimento 
um número alvo, motivando-os a criar experiências 
satisfatórias para o consumidor que induzirão pontuações 
de nove e 10. Quando se trata da escala de 10 pontos 
do NPS, nove e 10 indicam forte probabilidade para 
recomendar uma determinada marca ou produto, sete 
e oito representam a posição neutra do consumidor e 
aqueles dentro da faixa de zero a seis contam como 
detratores.  O objetivo de Reichheld foi chamar atenção 
para o fato de que a reputação de uma empresa era 
finalmente o resultado das pessoas com as quais 
elas entraram em contato a cada dia.  Esta medição 
amplamente adotada modificou o foco dos funcionários, 
à medida que eles trabalhavam para limitar os detratores 
cativando os clientes em todos os momentos.  

No entanto, Reichheld observa que a natureza simplista do 
NPS pode ser o que está confundindo o usuário médio.

“Muitas pessoas pensam que simples significa fácil,” diz 
Reichheld. “Porém, embora a ideia seja simples, tê-la 
influenciando cada dimensão do seu negócio — quais são 
os tipos de clientes com os quais você quer fazer negócios, 
qual é o seu segmento-alvo, como você obtém melhores 
lucros, como você contrata e treina funcionários, como 
você os recompensa — isso é realmente um trabalho duro...”

Reichheld pretende aprofundar a compreensão do NPS e 
o que ele implica para aqueles que comandam um negócio 
bem-sucedido. “Acho que muitas empresas estão chocadas 
por isto se tratar de uma jornada de muitos anos de 
mudança de passar a ser centralizado no produto para ser 
centrado no cliente”, acrescenta. “Parece tão intuitivo para 
as pessoas que elas acreditam não precisar se aprofundar 
nisto, e a maior preocupação é que há muitas pessoas 
que têm uma compreensão incrivelmente superficial do 

As empresas 
entendem que, no 
ambiente de hoje 

em dia, a experiência 
do consumidor 

permanece como 
o diferenciador 

primordial.
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Net Promoter. Elas sabem que é uma pontuação, mas 
não fazem ideia de que está vinculada a uma missão, um 
conjunto de valores, e que tem implicações sobre a forma 
como você executa cada parte do seu negócio.” 

Infelizmente, aqueles com pontos de vista contrários ainda 
argumentam que o NPS falha em não ir além da distinção 
superficial entre promotores e detratores. Enquanto a 
maioria concorda que o NPS marcou uma nova era para 
a experiência do consumidor, trazendo mais foco sobre 
o mesmo para o nível executivo, o NPS fornece pouca 
orientação sobre o que leva esses promotores e detratores 
a se pontuarem dessa maneira. 

Como Crabbe-Barberis destaca, são comuns as empresas 
que apenas adicionam a questão ‘recomendar’, mas 
esquecem de ir além dela. Embora a resposta da questão 
forneça informações relacionadas mais confiáveis do 
que aquelas que elas possam ter tido antes, as empresas 
também devem tomar medidas para compreender os 
fatores que impactam na fidelização do consumidor em sua 
essência. Ao fazer isso, as empresas podem desbloquear 
várias oportunidades de melhoria e crescimento em suas 
organizações levando em consideração o NPS.

“Os usuários do NPS ou de outras estratégias similares de 
medição devem reconhecer o trabalho envolvido não 
somente para medir, com precisão, as possibilidades 
de recomendação, mas também para seguir processos 
sistemáticos no cálculo do NPS e analisar as causas dos 
altos e baixos para determinar e priorizar ações que devem 
ser tomadas para mover os consumidores através do 
espectro de fidelidade,” complementa Crabbe-Barberis. 

No entanto, o Net Promoter Score falha inerentemente 
ao informar aos executivos e equipes de gerenciamento 
sobre quais métodos estão funcionando e quais estratégias 
precisam mudar. Esta métrica estática não oferece 
qualquer informação sobre o que tanto motiva promotores 
e detratores e oferece uma pequena visão para os 
próximos passos que forem necessários. Os adversários 
também observam que, em muitos casos, o NPS provoca 

respostas tendenciosas, como se os clientes mais 
satisfeitos também fossem os mais propensos a responder 
às pesquisas, distorcendo os resultados para o positivo. 

Com um conjunto de dados de qualquer empresa nas mãos, 
o NPS tem o poder de criar uma base criteriosa, mas os 
líderes de hoje em dia também reconhecem a necessidade 
de construir algo sobre esta base, para compreender o 
sentimento e comportamento do consumidor, pois assim 
eles podem realizar as mudanças necessárias para aumentar 
os negócios.  À medida que as empresas evoluem e se 
preparam para um futuro cada vez mais conectado, assim 
também deve agir o NPS e a maneira com que estas 
empresas medem a satisfação e a fidelidade. 

“Embora seja ótimo entender quem são seus promotores, 
você realmente quer compreender quem são seus 
verdadeiros detratores,” diz Larry Freed, presidente e 
CEO da ForeSee. Para complementar o NPS, a ForeSee 
introduziu a Word of Mouth Index (WoMI), que permite 
que o NPS concentre-se nos promotores e na fidelidade do 
consumidor, enquanto a WoMI identifica palavras negativas 
em uma tentativa de acabar com os impulsionadores por 
atrás dos detratores.  “Os números são surpreendentes 
quando o assunto é o quanto o NPS exagera nos detratores. 
Mas se você puder descobrir o que é comum entre eles, 
pode começar a consertar as coisas e resolver o problema.” 

Embora o início simples do NPS continuar persistindo 
e melhorando os negócios nas indústrias, as empresas 
entendem que, no ambiente de hoje em dia, a experiência 
do consumidor permanece como o diferenciador 
primordial. Portanto, elas devem fazer o possível para 
garantir que entendem o sentimento do cliente e para 
que possam agir sobre essa percepção para conduzir 
melhorias e o sucesso contínuo. E, embora o NPS precise 
evoluir ou coexistir com outras métricas crescentes, é 
sua simplicidade subjacente que finalmente levará as 
empresas a buscar o caminho de menor resistência em 
seus esforços para determinar quais pontos de dados 
ajudam a movê-las para frente.
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