
Selecionando Clientes   
Alberto Centurião  
 
Toda empresa seleciona seus fornecedores e estabelece critérios para isso. Mas, excetuando-se a 
análise de crédito, são poucas as que se preocupam em selecionar seus clientes. O que você 
acha? Será que qualquer cliente serve? Qualquer dinheiro é bom?  
 
A imagem de um produto está associada às pessoas que o utilizam. O sucesso de uma empresa 
fornecedora depende da próxima etapa de produção ou comercialização. Um parceiro comercial 
malvisto perante a opinião pública torna-se um péssimo referencial de imagem. Os clientes são a 
principal referência de uma empresa perante o mercado. Andar na companhia das companhias e 
pessoas erradas traz prejuízo de imagem.  
 
O que vale para produtos é particularmente crítico para prestadores de serviços, em especial para 
os consultores. Tenho procurado discutir essa questão com meus colegas de ofício. Que critérios 
um consultor pode adotar para selecionar clientes, se é que deve fazê-lo.  
 
Na minha opinião, existem alguns pré-requisitos para um cliente:  
 
· Idoneidade. Ser consultor de empresas que têm má fama no mercado prejudica a imagem do 
consultor.  
 
· Ética. Um consultor ético não estará à vontade prestando serviços para uma empresa desprovida 
desse importante atributo moral.  
 
· No meu caso particular, também incluo impedimentos de consciência referentes à atividade do 
cliente.  
 
Além desses pré-requisitos existem alguns requisitos, que serão verificados durante o 
relacionamento e que, faltando, justificam a "demissão" do cliente:  
 
· Respeito pelo consultor. Quando um cliente "perde a cerimônia" com o consultor, é hora de 
pegar o boné e partir em busca de novas aventuras, indo cantar em outra freguesia. Sem respeito 
não há influência e sem influência não há consultoria.  
 
· Consciência do papel do consultor. Tenho observado algumas situações em que, depois de longo 
relacionamento, o consultor acaba assumindo funções executivas na empresa, embora mantenha 
o status de "consultor". Trata-se de uma anomalia que deve ser corrigida, pois a consultoria é, 
por natureza, uma atividade de instrução e aconselhamento. Além disso, se o "consultor" torna-se 
responsável por um departamento e só aparece na empresa de vez em quando, em sua ausência 
o departamento permanecerá acéfalo. O que se vê é que tais departamentos só funcionam 
quando o consultor-gerente está presente. Outro problema é que, na função de gerente, o 
profissional está envolvido em questões de política interna, que obstaculizam a consultoria. Ou o 
consultor vira gerente de fato e de direito, ou nomeie-se um gerente, para que o consultor se 
desobrigue das funções executivas.  
 
· Concorrência interna. Durante um trabalho de consultoria é comum o surgimento de 
concorrência interna, da parte de técnicos da área ou executivos de nível intermediário, que 
sentem seu território invadido pelo "intruso". Começa então um lento, simpático e sistemático 
processo de sabotagem ao trabalho do consultor. Se a direção da empresa não solucionar o 
problema e o consultor não conseguir transformar os concorrentes internos em aliados, é melhor 
cair fora antes de ser comido pelas "piranhas".  
 
 



· Aplicação prática dos conceitos trabalhados. Se os conceitos não são praticados, se o 
aconselhamento do consultor cai sistematicamente no vazio, os benefícios da consultoria não se 
realizarão. A empresa cliente vai continuar a ter problemas e mais tarde o consultor vai levar a 
culpa, passando por incompetente. E, cá pra nós, o que não falta é empresa querendo 
"consultoria cosmética", para maquiar os problemas sem resolvê-los. Ter uma empresa falida em 
seu portfolio de clientes é péssima referência para qualquer consultor.  
 
“Nenhum homem é uma ilha”, escreveu o poeta John Donne.  
Uma empresa, ou um profissional, também não é. 
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