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O bom relacionamento com o cliente é o segredo de um bom empreendimento, independente do 
tamanho da empresa. Afinal, a satisfação de seus clientes garante a vida financeira e a 
sobrevivência dos seus negócios, além de abrir outras frentes, já que poderão indicar seus 
serviços a outras empresas. 
 
Mas, a dúvida é bastante comum: até onde ceder às vontades do seu cliente? Como não exagerar 
na dose? 
 
O cliente tem sempre razão? 
Você pode responder que sim, desde que isso não anule sua empresa ou a prejudique 
financeiramente. Isto, na prática, significa que você pode personalizar serviços, oferecer 
diferenciais interessantes para garantir a satisfação de seu cliente, desde que isso não vá contra 
sua estrutura. 
 
Pensando nisso, a melhor alternativa, antes de atender à solicitação de um cliente, é analisar se 
sua empresa possui estrutura e condições para isso, e se esta decisão não lhe acarretará mais 
despesas do que a aguardada receita. Um exemplo: você produz frascos para perfume. Nesta 
semana, um de seus clientes resolve que precisa personalizá-los, e define até mesmo o layout 
esperado, bastante exótico e totalmente diferente do atual. Outro dado importante: seu cliente 
não pretende mudar o valor pago à sua empresa pelos serviços prestados. O que fazer? 
 
Em situações como estas, você deve avaliar os custos que terá com esta concessão: precisará de 
novas máquinas para produzir o que lhe foi solicitado? Sua equipe está capacitada para cumprir 
com esta nova solicitação? Em termos de produção, você terá alguma perda (o ritmo de trabalho 
se tornará mais lento, alguma atividade importante deverá ser sacrificada em benefício desta)? 
 
Ouça as áreas envolvidas 
Deixar de ouvir quem realmente lida com o produto é um dos principais erros cometidos por quem 
mantém contato com o cliente. Na "fúria" de atendê-lo da melhor forma possível, para garantir o 
negócio ou até mesmo abrir novas frentes, a área comercial costuma ceder, usando a política do 
"cliente tem sempre razão" e criando certa inimizade de quem realmente faz o serviço. 
 
Este erro é motivo de constantes desgastes dentro da empresa, sendo ela pequena ou grande. Os 
prazos são estipulados sem o conhecimento da área envolvida (para desespero de quem 
efetivamente "põe a mão na massa"); os custos para implantação são bem maiores do que o 
preço estipulado, comprometendo o orçamento e gerando insatisfação. 
 
Portanto, para evitar equívocos, o ideal é mostrar-se aberto a novos negócios, pedindo porém ao 
cliente um prazo pa ra que possa encontrar meios de viabilizar seu projeto. Feito isso, reúna as 
partes envolvidas, verifique prós e contras. Em comum acordo, vocês devem definir até onde ir 
com o cliente. Tome o cuidado de não ceder ao ponto de criar situações abusivas e pre judiciais a 
sua empresa. Lembre-se: o cliente tem sempre razão, desde que este relacionamento (com todas 
as exigências) seja mesmo positivo para sua empresa. 
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