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Ultimamente a fidelizacão de clientes tem ocupado o destaque merecido na mídia e nas 
corporações. Diversas ferramentas e métodos tem sido utilizados em prol da conquista e 
manutenção dos clientes. Diante desta realidade e necessidade, as empresas destinam grandes 
recursos, mas os resultados tem se mostrado abaixo do esperado... 
 
Assumindo o fato de que cada dia mais os produtos ficam parecidos, uma vez que a tecnologia se 
torna mais acessível aos fabricantes de qualquer porte ou nacionalidade (a famosa globalização), 
é indiscutível que a diferenciação e conquista do mercado será alicercada no atendimento e 
serviços oferecidos. Felizmente esta conduta já foi absorvida por boa parte das empresas 
brasileiras, pelo menos é o que parece. 
 
Atualmente é normal a realização de estudos mercadológicos que proporcionam dados claros do 
comportamento do consumidor e da concorrência. Podemos saber onde, quando, porquê, quanto 
e como nosso consumidor age. Com base nestes dados, são desenvolvidos produtos e serviços 
"sob medida" para serem oferecidos ao mercado. O próximo passo é melhor de todos: contar os 
lucros da total liderança de mercado... 
 
Se é tao fácil, por que não tem dado certo?  
 
Para obter a resposta, basta avaliarmos o mercado como consumidores, como simples clientes. 
Quantas vezes não entramos numa loja que tem exatamente aquilo que procuramos e por falta de 
entendimento com os vendedores saímos de mãos vazias. Recentemente precisava comprar um 
sapato social de cor marrom-clara (couro cru), solicitei ao vendedor de uma grande loja, que me 
mostrasse modelos disponíveis com esta característica. Educadamente ele disse que não tinha 
nada que atendesse minha necessidade, ao sair da loja avistei e apontei inúmeros calçados do 
jeito que eu procurava. Prontamente ele respondeu: 
 
- Ah! Isso não é marrom!!! Essa cor chama-se Havana...  
 
Este é um típico caso de falta de treinamento e da ausência de uma política de qualidade no 
atendimento, quer dizer, o vendedor é "jogado" no meio da loja e que "se vire"... 
 
Em outra ocasião, escutei o seguinte comentário de um funcionário de uma loja: 
 
- Não sei porquê eles (os proprietários) estão paparicando os clientes, dando cafezinho, balas e 
presentinhos, sendo que somos nós (funcionários) que damos o sangue por esta empresa... 
 
Citamos aqui uma situação em que a empresa não conseguiu mostrar ao funcionário que o cliente 
não é um mero detalhe, e nem é inimigo de ninguém... 
 
Portanto, podemos detectar que as corporações estão se "esquecendo" de fidelizar seus 
funcionários. De nada adianta elaborar campanhas caras, maravilhosas e dignas de ganharem 
prêmios, se os empregados não estão cientes e comprometidos com a nova filosofia da empresa. 
Todos nós temos exemplos de compras efetuadas ou canceladas em decorrência do 
comportamento de quem nos atendeu. O comprometimento e conscientização deve ocorrer 
independente do nível hierárquico ocupado. A responsabilidade e o "poder" dos funcionários tem 
sido negligenciado nos "Planos Estratégicos" das empresas.  
 
Não vamos entrar nos méritos e viabilidades dos sistemas de remuneração, planos de carreira, 
benefícios oferecidos, etc. Vamos pensar no básico, é preciso criar métodos de "inclusão" de todas 
as pessoas envolvidas na fabricação ou comercialização de nosos produtos (ou serviços).  



Fornecedores e prestadores de serviços não devem ser esquecidos neste trabalho de 
conscientização da meta a ser alcancada. Prova disto é o caso de uma grande loja de móveis que 
teve seu plano de expansão de mercado comprometido e grandes perdas de seus investimentos, 
ocasionados por um mau trabalho da empresa terceirizada responsável pela montagem das peças. 
Devido a esta falha, a loja adquiriu a fama de produtos "baratos... e descartáveis";  
 
Fidelizar: v. Tornar fiel; 
 
Fiel: adj. 1. Que guarda fidelidade. 2. Que cumpre aquilo a que se obriga. 3. Que tem afeição 
constante; 
 
Um caso ilustrativo relatado pela própria história mundial, apresenta-nos uma corporacão que 
adotou a postura de cumprir o compromisso adotado, em que seus integrantes demonstram até 
hoje a afeição àquilo que fazem, que se reergueu das cinzas e conquistou o mercado, que 
demonstrou comprometimento desde seus mais simples integrantes até a mais alta cúpula: 
Japão. Claro que cada empresa deve buscar seus próprios caminhos e métodos, a citação é 
meramente comparativa; 
 
Analisando as principais empresas que atualmente detêm liderança de mercado e uma boa 
imagem com os consumidores, "coincidentemente" apresentam um elevado nível de satisfação de 
seus empregados. Afinal, é uma grande realização trabalharmos com o quê e com quem 
acreditamos e esta satisfação acaba contagiando nossos clientes e consumidores.  
 
Podemos concluir que a fidelização das pessoas (funcionários, clientes, amigos, família, etc) é 
mais que um comportamento, é mais que uma moda, simplesmente é uma necessidade!!! 
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