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Tudo pelo cliente 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 

 
Conhecer o que seus cl ientes pensam, sentem e vivenciam pode 

ser o melhor incentivo para o aprimoramento de serviços. 

Num mercado orientado pelo valor, algumas empresas têm 

descoberto que somente estipular preços baixos para seus produtos 

deixou de ser a questão chave. A partir do momento em que cresce a 

concorrência, todos se assemelham, porque passam a incorporar novas 

tecnologias. O caminho para conquistar os consumidores tende a 

passar pela boa qualidade do serviço prestado, nas fases de pré-

venda, venda e no pós-venda. 

Estes são momentos em que o cl iente será convencido a respeito 

da compra que pretende efetuar, ou efetuou, levando-o a optar ou não 

pela f idelidade à marca. Cientes disto, as empresas devem fazer uso 

da estratégia do “valor extra”, adoçando a vida de seus cl ientes e seus 

negócios com vantagens extras inesperadas. Com isso, as empresas 

ganham diferencial e passam a definir a competição justamente nessa 

etapa, dando determinadas recompensas ao cl iente. 

Se você estiver disposto a ouvir os seus cl ientes, eles lhe dirão 

como satisfazer as suas necessidades. Não crie uma regra padrão para 

todos, os cl ientes têm expectativas diferentes uns dos outros. O que 

importa é saber o que realmente ele quer e o único jeito de saber é 

perguntar a ele, preferencialmente de forma direta (pesquisa boca a 

boca), procurando evitar os formulários longos e trabalhosos. 

Precisamos nos transformar em obcecados em ouvir o cl iente, se 

desejarmos sobreviver. Ouvir deveria ser uma tarefa muito fácil ,  já que 

temos uma boca e dois ouvidos. 

Não tente vender o produto que você quer, isso é muito 

arriscado, pergunte ao cl iente. Além de mandar na sua empresa, ele 

conduz todas as inovações. O cl iente é a força motriz de qualquer 

processo. As empresas progressistas investem em tempo, pessoal e 

recursos para entender melhor seus cl ientes. Treinam seu pessoal para 
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prestar serviços de alto nível e para trabalhar no sentido de remover 

barreiras que podem impedir a realização de serviços eficientes. A 

qualidade do produto é importante, mas deixou de ser suficiente, agora 

a alma do negócio é a qualidade do serviço, ou melhor, a satisfação do 

cl iente. 

Finalmente, o consumidor em primeiro lugar, eis a nova revolução 

made in Japan. A Sony, a Hitachi e, sobretudo, a Matsushita, 

começaram a consultar milhões de consumidores, dentro e fora do 

Japão, sobre os respectivos produtos, os padrões de assistência e o 

atendimento de necessidades futuras. Já a Toyota extrapolou, montou 

um “conselho de consumidores para projetar os automóveis da l inha 

98”. A Matsushita já sabe o que o mercado vai exigir dela no ano 2000 

- por exemplo, garantia permanente, com assistência técnica gratuita. 

Não existe propaganda tão efetiva quanto cl ientes dizendo para 

outras pessoas como foram bem tratados por você. Esse é o nível de 

atendimento necessário para competir com negociantes de grande 

escala. É assim que várias empresas estão assegurando o sucesso. A 

Stew Leonard´s, a maior loja de laticínios do mundo, localizada em 

Norwalk (Conecticut, EUA) foi para o Guines Book por ter o maior 

volume de vendas do mundo, por m2 . Ela obedece a duas regras 

básicas: 1º) o cl iente tem sempre razão; 2º): se o cl iente não t iver 

razão, releia a regra 1. 

São inúmeras as empresas que já priorizam o cl iente, procurando 

oferecer o “extra”, aquele algo mais do que ele espera; tudo é feito 

pensando no consumidor. Executivos da “Brit ish Airways” chegaram a 

instalar cabines de vídeo no aeroporto de Heathrow (Londres), 

estimulando os passageiros a gravar seus comentários, reclamações e 

sugestões. Os executivos da “Walt Disney” passam parte do tempo 

passeando pelo parque e chegam a vestir a roupa do Mickey Mouse 

para conhecer a opinião dos freqüentadores. 

Nos parques da Disney, as latas de l ixo não são colocadas por 

acaso. Foi feito um estudo que mostra que, se as pessoas estiverem a 

até uma certa distância da lata, elas esperam para jogar o l ixo. Facil i te 
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a vida de seus cl ientes: mantenha à vista latas de l ixo grandes. Informe 

nas embalagens os cuidados que o cl iente deve ter com o produto, faça 

com que ele tenha que se deslocar o mínimo para usar o que você 

vende. Mesmo assim, os garis da Disney, com seus uniformes brancos, 

estão sempre presentes para l impar a menor sujeira e são a eles que 

os visitantes pedem mais informações, respondem prontamente a todas 

as indagações, já que são treinados para isso. Não se esqueça, o 

aspecto físico é tudo. Procure manter sempre sua empresa impecável, 

mesmo que não seja comum aparecerem clientes por lá. 

Você precisa agradar também seu cl iente interno (funcionário), 

pois nunca se sabe a quem seus cl ientes externos vão pedir 

informações. Todos os funcionários devem estar preparados para 

serem verdadeiros embaixadores da empresa. Procure cuidar dessa 

parte e não esqueça, acima de tudo está o cl iente. Procure verif icar as 

estratégias que poderão assegurar o sucesso de sua empresa e 

implemente-as. O sucesso ou fracasso de uma empresa, daqui para 

frente, é a sua capacidade de encantar o consumidor. 

Procure não cometer erros grosseiros, mas, se acontecer, 

lembre-se que até os profissionais de primeira l inha os cometem. A 

Disney, por exemplo, teve a infel iz idéia de lançar um vídeo “para 

ensinar os brasileiros a se comportarem”. 

Evite que situações como essa aconteça na sua empresa. Trate 

os seus cl ientes com o respeito que eles merecem. Como já dizia Tom 

Peters, autor de vários best-sellers na área de administração, “cl iente 

não é mercado! Além disso, nunca vi um mercado pagando a conta”. 


