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Porque direcionar sua empresa para o cliente 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 

 
“Volte sempre” é um convite que toda lojinha ostentava há décadas, 

suspenso sobre o caixa ou bem à vista na saída. Com o tempo, a plaquinha saiu de 

moda. 

A preocupação passou a ser a conquista de novos clientes. O que se 

pretendia antes, a fidelidade do consumidor, agora voltou a ser um dos grandes 

desafios do varejo. 

A partir do momento em que cresce a concorrência e as mercadorias se 

assemelham, porque passam a incorporar novas tecnologias, o caminho para 

conquistar os consumidores tende a passar pela qualidade do serviço a ser oferecido. 

Hoje, mais do que ampliar a clientela, garantir a permanência da atual é o segredo do 

sucesso. 

Não existe propaganda tão efetiva quando clientes dizendo para outras 

pessoas como foram favorecidos por você! Esse é o nível de atendimento necessário 

para competir com os grandes concorrentes e é um dos segredos da Stwe Leonard’s, a 

maior loja de laticínios do mundo, localizada em Norwalk, Conecticut (EUA). É uma loja 

que o livro de Recordes Mundiais Guiness registra como tendo o maior volume de 

vendas do mundo por (S$ 30.600,00 mcNano). A Stew Leonard’s se baseia em duas 

regras básicas, que exprimem sua filosofia: 

Regra nº 1: O cliente tem sempre razão. 

Regra nº 2: Se o cliente não tiver razão, releia a regra 1. 

Conhecer o que seus clientes pensam, sentem e vivenciam pode ser o 

melhor incentivo para o aprimoramento de serviços. Entretanto, para que sua empresa 

se preocupe com a fidelidade da clientela, para você transformar alguém em cliente fiel, 

sua empresa deverá estabelecer um relacionamento humano com os consumidores, 
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demonstrando sua preocupação com eles. Como exemplo desse relacionamento, cabe 

citarmos o Grupo Pão de Açúcar, que inaugurou no mês de setembro em São Paulo 

duas lojas, com investimentos de cerca de US$ 3 milhões, visando atender, tanto o 

consumidor sem tempo de cozinhar, quanto o que vive sozinho, sem intimidade com as 

panelas. As lojas foram reformuladas com um novo conceito: se é possível oferecer a 

salada pronta, porque oferecer só o alface? 

O enfoque sobre o cliente é um acordo entre a empresa e seus usuários, ou 

seja, o cliente. Você estará melhorando o desempenho financeiro da empresa, 

incrementando a retenção e a aquisição de clientes e firmando a sua reputação e 

imagem: Reduz, ainda, a rotatividade de funcionários, gera idéias inovadoras e permite 

que sua empresa obtenha vantagens em níveis contínuos, pois não pode ser facilmente 

copiada pela concorrência, como afirma Theodoro Levitt. O “guru do marketing” 

acrescenta que a finalidade da empresa é gerar e manter clientes - não se esqueça que 

reconquistar um cliente será bem mais caro. 

Para mostrar a importância de conservar o cliente, gostaria de contar-lhes 

uma estória que evidencia muito a importância de atender bem o cliente para criar 

vantagens competitivas futuras para sua empresa. 

Depois de uma vida dedicada à família e ao trabalho, lá estava Antônio, 

frente a frente com São Pedro: 

- Pois bem, meu filho, você fez por merecer o paraíso, mas, antes de gozar 

as maravilhas do Céu, quero propor-lhe uma visitinha ao inferno. 

- Mas, visitar o inferno, meu Santo? Questionou Antônio. 

- Como você teve uma vida exemplar, tem o direito de escolher onde passará 

a eternidade. 

Chegando ao inferno, grande foi a sua surpresa ao deparar com um visual de 

tirar o fôlego: praia, sol, música, mulheres, cervejinha gelada e um diabo solícito, pronto 
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a satisfazer todos os seus desejos. Retornando ao Céu, bronzeado e satisfeito 

encontrou-se novamente com São Pedro: 

- Bem, acho que vou morar mesmo lá embaixo. É tão encantador! disse. 

De volta ao inferno, Antônio levou um susto. Para todos os lados que olhava 

só via fogo e tristeza. Desesperado, procurou o diabo. 

- Seu diabo, o que aconteceu com este lugar? Até há pouco era tudo tão 

maravilhoso, você me atendeu tão bem, suprindo todas as minhas necessidades... 

- Ora, ora, meu amigo, aquilo foi apenas para te seduzi-lo, agora que já o 

conquistei, não preciso mais encantá-lo. 

- É bom estarmos atentos para não empenharmos nossos esforços em 

conquistar novos clientes, mas sim manter os que já temos. Acredito que, para você 

conservar sua clientela e melhorar sua empresa, sempre deverá conscientizar a sua 

clientela interna da importância do bom atendimento não se esquecendo de que ao 

perder um cliente, 64% dos motivos são atribuídos à indiferença do pessoal que os 

atende (pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas). 

Não se esqueça de que, se você estiver disposto a ouvir seus clientes, eles 

lhe dirão como satisfazer as suas necessidades. O objetivo é criar valor constante para 

clientes de modo a manter sua lealdade por toda a sua vida. 

Satisfazer o cliente é pouco, o ideal é encantá-lo, aproximando-se dele, fazendo-o seu 
amigo, tratando-o como alguém especial. 


