
Por Gustavo Acioli

Cliente
em foco

No princípio, as alternativas
eram poucas. "O que produ-

zo vocês consomem" seria o mantra
das empresas nessa época. Com o
passar dos tempos, o cenário foi mu-
dando nos dois lados do balcão. No-
vas organizações surgiram, a produ-
ção ganhou em escala industrial, veio
a febre da qualidade, a tecnologia. Os
clientes passaram a ter mais oferta de
produtos e serviços, ficaram mais exi-
gentes. Querem mais e melhor.

Num ambiente extremamente com-
petitivo, as empresas acordaram para
o que pode fazer a diferença: seus co-
laboradores. Agora, o salto é para
fora: da mesma maneira que desejam
ter funcionários comprometidos e
motivados, desejam ter clientes fiéis
e satisfeitos - uma missão que ex-
trapola as áreas de vendas e atendi-
mento e atinge do porteiro ao presi-
dente. Mas como mobilizar todos na

organização para esse público externo?
César Souza, consultor e diretor da

Creative Works, entende que trans-
formar a cultura das empresas para
que elas passem a ter foco estratégi-
co nos clientes é um verdadeiro de-
safio. "A maioria delas dizem que são
voltadas para o consumidor, mas, na
realidade, continuam focadas no pro-
duto. No máximo, a equipe de ven-
das é a que se volta para os clientes,
enquanto as outras olham para si
mesmas. E essa é maior causa da alta
infidelidade", analisa.

Do ponto de vista do consultor, de
nada vale ter equipes de marketing e
vendas altamente eficientes se, por
exemplo, as áreas de cobrança, jurí-
dica, assistência técnica, logística e
terceirizadas não estão voltadas para
os clientes. "O consumidor não é um
problema do front office. Ele é uma
responsabilidade de todos na empre-
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sa. Por isso, o RH tem papel estraté-
gico para essa cultura", acrescenta
Alexandre Diogo, presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Relações com o
Cliente (IBRC).

Cliente é o patrão?
Muito mais do que o cliente estar

no centro das atenções de todos na
empresa, todos é que devem estar na
posição do cliente. Essa é a avalia-
ção de José Carlos Teixeira Moreira,
diretor da Escola de Marketing In-
dustrial (EMI). Ele diz que as áreas
de vendas devem repensar a idéia de
que o cliente é o patrão. "Ele não
sabe o que quer. No máximo, sabe o
que não quer", explica. Por isso, é
importante ter o foco "do" cliente e
não "no", conceito que prega há
anos. Muito mais do que uma ques-
tão semântica, "isso significa trans-
formar o consumidor numa espécie
de consultor, mas para quem não se
pergunta nada. A organização deve
escutá-lo e observá-lo para, com o
seu repertório [da empresa], fazer
algo melhor ainda para ele", diz.

Esse foco, continua o consultor,
revela aquilo que os olhos e senti-
dos do cliente registram, o que será
a base para a empresa delinear as
verdadeiras necessidades dele. "O
processo mais eficaz para antecipar
o que é importante para o cliente é
trazendo à sua vista o que ele sem-
pre quis e não soube dizer", diz.
"Foco do cliente é a possibilidade
de a organização vislumbrar a pai-
sagem que ele vê e somar as suas
competências à visão das coisas
dele. Já o foco no cliente é o mesmo
que nos postarmos à sua frente, de
costas para o que ele precisa, ouvin-
do o que ele pede. E uma empresa
que ouve a voz dos clientes está atra-
sada uns 20 anos pelo menos", ob-
serva. A explicação para isso é fá-
cil: é preciso identificar uma solu-
ção inédita para o cliente em termos
de valor que ele não sabia que que-
ria e que não sabia como pedir. Mas,
para alguém pedir algo, tem de arti-
cular isso no cérebro. "E a fala só
vem depois da sensação do que se
precisa. Ou seja, quem apenas ouve
não antecipa nada."

Para Diogo, do IBRC, uma ação
fundamental do RH para criar uma
filosofia de foco do cliente é fomen-
tar uma cadeia de relacionamento na
empresa. "Não há como encantar o
cliente externo sem encantar o in-
terno antes. E a gestão desse con-
ceito é do RH", diz. Isso significa
que é preciso existir um clima de
comprometimento, um sentimento
de pertencer à empresa. "Só assim
cada um será um vendedor da orga-
nização", acrescenta.

É nesse contexto que entra o RH.
Ele tem a missão de ser o catalisador
das novas necessidades da compa-
nhia e conseguir transformar dese-

Souza, da Creative Works: "O que
fideliza é o 'solucionamento'"

jos em realidade. Conforme César
Souza, isso funciona, na prática, ape-
nas como tese. "O RH ainda não per-
cebeu a grande chance de se fazer
algo estratégico e de contribuir com
os resultados da empresa. No dia em
que ele entender que sua área tem
muito a ver com a fidelização dos clien-
tes, nossas empresas serão muito mais
eficazes." Em busca da excelência no
relacionamento com clientes, Souza
diz ser preciso envolver toda a teia da
organização - do porteiro ao presiden-
te. Para isso, nada mais eficiente do
que processos educacionais, informa-
ção e treinamento.

Relacionamento
Esse é o caminho trilhado pelo

conjunto de hotéis e resorts da Costa
do Sauípe, no litoral norte da Bahia.
Atuando num segmento em que o
sucesso depende exclusivamente da
satisfação dos clientes, o complexo
preocupa-se em capacitar seu quadro
de funcionários que, nos meses de
alta temporada, pode chegar a 3 mil
pessoas. Até maio, cerca de mil co-
laboradores passaram por processos
de qualificação.

A estrutura comporta também
uma central de relacionamento, que
antes recebia o nome de central de
atendimento. "Como nosso foco
não é simplesmente atender nossos
clientes, mas sim estreitar um rela-
cionamento, optamos por mudar o
nome", diz Nilson Nóbrega, dire-
tor executivo da Costa do Sauípe.
Mero detalhe? Sim, mas, segundo
Nóbrega, eles é que fazem a dife-
rença. "Nossas ações em atendi-
mento pessoal, como call center e
web, são focadas nas necessidades
individuais de cada cliente. Preci-
samos oferecer serviços personali-
zados sempre", observa.

Para ajudar nesse processo,
Nóbrega conta que, todo mês, são



produzidos relatórios com indicado-
res apontados pelos hóspedes. "Os
relatórios são encaminhados" às áreas
competentes para que sejam realiza-
das ações corretivas dos eventuais
problemas", assegura.

Mas, de fato, o que querem os clien-
tes? De acordo com o gerente de
projetos especiais do Instituto Akatu
para o Consumo Consciente, Aron
Belinsky, já se foi o tempo em que
"o consumidor estava satisfeito com
empresas que vendiam bons produ-
tos, tinham bons preços, geravam
empregos e cumpriam as leis". Eles
querem mais. Pesquisas feitas pela
entidade mostram, entre outras coi-
sas, que aumentou o índice de con-
sumidores preocupados com ques-
tões como cuidados com o meio am-
biente, ações de responsabilidade

Teixeira Moreira, da EMI: uma
empresa que ouve a voz dos clientes
está 20 anos atrasada

social, utilização de mão-de-obra in-
fantil, propaganda enganosa de pro-
dutos. Conforme os dados, 42% dos
pesquisados já decidiram comprar
um produto ou serviço por levarem
em conta ações de preservação
ambiental praticada por uma deter-
minada empresa. Além disso, outros
cerca de 40% já deixaram de reali-
zar uma compra como forma de pu-
nição. Portanto, é preciso estar com
os olhos abertos.

O gerente do Akatu vai além. Ele
afirma que, na última década, surgiu
uma mudança de paradigma na rela-
ção entre empresas e clientes. "Antes,
elas projetavam uma imagem e os
consumidores compravam a idéia.
Agora não é mais assim. As compa-
nhias não conseguem obter o sucesso
pelo que elas falam de si mesmas, mas
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sim pelo que falam dela", diz Belinsky.
O consultor Alberto Centurião,

autor do livro Brasil: 500 Anos de
Mau Atendimento (já esgotado),
afirma que durante muito tempo as
empresas brasileiras carregaram na
bagagem corporativa a desatenção
com seus clientes, mas a situação
está mudando. "Elas evoluíram mui-
to nas duas últimas décadas. Hoje,
existe um cuidado bem maior do que
o que havia até meados dos anos
80", comenta.

Centurião data o início da década
de 90 como o momento em que as
mudanças apareceram de fato. Isso
porque, na época, vários instrumentos
de proteção aos consumidores foram
regulamentados e postos a funcionar,
como o Código de Defesa do Consu-
midor e os Procons. "Esses sistemas
de proteção foram e são muito úteis ao
Brasil. Entre outras coisas, ajudaram a
formar a mentalidade de que o consu-
midor exige atenção e respeito", diz.

Pré-requisitos
De acordo com Centurião, ques-

tões antes renegadas como produ-
tos com melhorias constantes de
qualidade e bom atendimento tor-
naram-se pré-requisitos e obriga-
ção de qualquer empresa. "De mé-
dio para grande porte, quem não
lida bem com o cliente é minoria.
Quem não respeita isso está fada-
do a fechar", sentencia.

Tudo bem, as empresas atendem
bem, e agora? "Quando todo mundo
consegue bons padrões de atendi-
mento é preciso criar novos diferen-
ciais", responde Centurião. A opor-
tunidade, então, é para preservar e
construir o tão desejado relaciona-
mento firme, duradouro e fiel. Por
isso, é fundamental estreitar laços e
construir uma "aliança estratégica
com o cliente". Segundo Centurião,
ainda nos anos 90, muitas empresas
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entenderam que era preciso criar ca-
nais de relacionamento mais amplos
do que os SACs (Serviços de Aten-
dimento ao Cliente), nascidos na dé-
cada anterior, mas já meio defasados.

"São cada vez mais freqüentes as
reclamações dos consumidores com
relação ao SAC das empresas. Se o
objetivo é polir qualquer arranhão
que tenha ficado devido a falhas do
produto ou prestação de serviço,
hoje é preciso criar nova instância
para o cliente reclamar do SAC, o
que é ilógico", diz Pedro Luiz
Roccato, consultor de varejo e dire-
tor da Direct Channel.

Sem lógica ou não, foi num am-
biente em que os SACs já não com-
portavam todas as reclamações dos
consumidores que nasceram as
ouvidorias corporativas como instru-

mentos de mediação dos graus de
satisfação, queixas, sugestões e
identificação de novas oportunida-
des de negócio.

"Uma empresa que cria uma
ouvidoria sinaliza claramente que
está interessada em melhorar sem-
pre o seu relacionamento com clien-
tes e com o mercado", diz Cen-
turião. Isto é, o tempo de olhar ape-
nas para o próprio negócio acabou.
Com o capitalismo mostrando que
está ainda mais selvagem, o espaço
para pensamentos como o de que "o
cliente tem um direito e um dever:
o de pagar corretamente e ficar ca-
lado" é cada vez menor.

Com a idéia na cabeça de que as-
sim como nos relacionamentos sen-
timentais, fidelidade não se compra,
mas se conquista, muitas organiza-

ções reestruturam práticas de ges-
tão e cultura interna para, dessa ma-
neira, construírem uma base de clien-
tes fixa e sólida. Mas é preciso sa-
ber que, antes de qualquer ação, é
necessário que a cúpula entenda por
que é importante se aperfeiçoar e
deixar claro para todos os colabora-
dores o desejo de mudar ou melho-
rar procedimentos.

voltar-se para o cliente é muito
mais do que ter a certeza de que ele
sempre vai comprar na (ou da) em-
presa. César Souza diz que os clien-
tes não compram apenas o produto,
mas principalmente o não-produto.
"Compram o intangível, o simbóli-
co atrelado ao produto. Bom produ-
to, bom preço, qualidade, atendimen-
to tudo isso virou obrigação. Isso não
diferencia mais uma empresa nem
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Nóbrega, do Sauípe: relatórios mensais

fideliza clientes. O que fideliza é o
'solucionamento'", diz. O importante
agora é o algo mais.

O consultor Centurião dá um
exemplo: certa vez um vendedor de
caminhões do interior de São Paulo
foi até uma transportadora de com-
bustíveis oferecer seus produtos, to-
dos de ótima qualidade e de última
geração. Recebido pelo dono da em-
presa, ouviu a resposta: "Já tenho 30
caminhões-tanque, não preciso de
mais. Eu preciso de fretes, isso sim."

O vendedor não se deu por venci-
do e lembrou-se de um antigo cliente
que era responsável pela área de trans-
porte de uma usina de açúcar que es-

tava com problemas no transporte da
cana para a unidade industrial. Ele não
titubeou. Foi falar com o cliente. Re-
sultado: conseguiu articular um con-
trato de frete para o dono da transpor-
tadora de combustíveis, que, ao saber
da novidade, comprou-lhe, ao longo do
ano, cerca de 20 caminhões específi-
cos para transportar cana-de-açúcar.

Se o relato do consultor é uma
fábula, esse não é o maior dos pro-
blemas. Ela mostra como o relacio-
namento com o cliente é permeado
de possibilidades. Moral da histó-
ria: quando clientes e empresas se
entendem normalmente, ambos
saem ganhando.

Fonte: Melhor: gestão de pessoas, n. 213-Edição especial, p. 52-58, ago. 2005.




