
Não existe cliente em primeiro lugar, sem fornecedor feliz!  
José Luiz Tejon  
 
Quando alguém quebra, ou é explorado numa cadeia de negócios, mais cedo ou mais tarde, todos 
pagam a conta por essa insensatez. 
 
Já existem notórios sinais de que a extração do suor de uns para a felicidade dos outros começa a 
ter seus dias contados no futuro próximo. A palavra de ordem nos negócios é colocar o cliente em 
primeiro lugar. Legal! Para isso, entretanto, muitas organizações procuram, em contrapartida, 
colocar o fornecedor em último lugar. Alguns de maneira elegante. Outros, tiranicamente. 
 
O tratamento tirânico é o mais fácil de ser visto. Representantes de vendas de fornecedores nas 
salas de espera, aviltados como seres humanos. Ou faz o que eu quero ou você está fora da 
minha rede de fornecedores. Atrasos automáticos de contas a pagar, como prática de melhoria do 
fluxo de caixa. Substituição de fornecedores de boa qualidade por outros que surrupiam o 
conteúdo dos produtos, apesar de preservarem suas aparências. Proibições para que as pessoas 
da empresa compradora se relacionem normalmente, com as pessoas da empresa fornecedora. 
Estabelecimento proposital de um regime de barganha, avesso à filosofia da parceria.  Busca 
sistemática, obsessiva e descarada de “falsos” defeitos nos serviços prestados para obter 
vantagens não justificadas. Rompimento de contratos unilateralmente, etc. 
  
Existem outros procedimentos mais elegantes. Identificar fornecedores em distintas partes do 
mundo. Mantê-los amarrados sob contratos. Não permitir que eles tenham transparência das suas 
marcas, objetivando crescer com outros clientes. Exemplos interessantes disso podemos observar 
na área do agronegócio, por exemplo. Quando produzimos commodities, sabemos que existem de 
alta e de qualidade.  
 
Às vistas dos consumidores finais, não especialistas em sabores, odores, detalhes específicos do 
produto, substituir um ótimo café brasileiro, por um café de pior qualidade do Vietnã, por 
hipótese, não provocará mudança alguma na clientela daquela determinada marca de café. Ou os 
preços poderiam ser diminuídos para conseguir maior participação de mercado, ou a rentabilidade 
poderia ser ampliada, para conseguir mais lucros para os acionistas. Em ambas as circunstâncias, 
quem paga o preço é o fornecedor do café.  
 
O fornecedor do bom café paga o preço de ter o investimento realizado para dar o melhor para o 
cliente final, impossibilitado de seguir adiante na cadeia produtiva. O produtor do mau café, paga 
o preço de viver em condições subhumanas, extraindo mais valia da natureza que o cerca, da 
família semi-escrava, e da situação de miséria que permite oferecer “commodities” a preços vis, a 
partir da exploração do meio ambiente e do homem.  
 
A questão é, de quem é a culpa? Com toda certeza a culpa é da ausência de uma competente 
política de comunicação de países, regiões, de associações de produtores, entidades 
representativas de fornecedores, que se esquecem de que nada é maior do que aquilo que é 
percebido pela mente humana. 
 
Se café é tudo igual, não importa a origem. O que vai à embalagem é café. O segredo sobre essa 
origem e sobre a visibilidade da sua rede de fornecedores interessa ao processador, ao 
integrador, ao último elo da cadeia produtiva que busca tirar proveito de todos os agentes que o 
antecedem. Outro dia perguntei para um alto dirigente de uma organização que trabalha com café 
de ótima qualidade no mercado global: Por que você não identifica a origem do café brasileiro na 
sua embalagem?  
 
A resposta é óbvia: “Isso é segredo estratégico. Buscamos café de alta qualidade em qualquer 
parte do mundo. Não especificamente somente no Brasil. O café daqui nos interessa muito, porém 
não iremos revelar qual é o percentual de café brasileiro que entra na nossa produção”.  



Pergunto, estão errados? Não, estão certos, na visão do seu próprio negócio, na defesa dos seus 
interesses. Quem poderia mudar essa transparência e essa visibilidade? Somente aos 
fornecedores. Enquanto eu não for percebido e valorizado, pelo consumidor final, como muito 
importante na qualidade do produto que ele consome, tanto faz de onde virão os insumos, as 
matérias-primas, e as máquinas processadoras, ou como as pessoas são ou não são tratadas. 
Quanto mais eu conseguir ocupar um espaço mental. Estar inserido na preocupação dos 
consumidores sobre os aspectos não tão visíveis do que ele consome, maior será a independência 
dos fornecedores e muito melhor será o equilíbrio das relações éticas entre todos.  
 
Exemplos positivos podemos observar em vários negócios, como em bebidas finas, ou 
fornecedores de alimentos comprovando a rastreabilidade, a origem, de onde vem sua matéria-
prima. Restaurantes preocupados em informar e assegurar a qualidade dos produtos desde sua 
origem. Estamos mudando. Cliente em primeiro lugar, sem fornecedor feliz não passa de mágica 
ilusionista do marketing equivocado! E o que é pior: quando alguém quebra, ou é explorado numa 
cadeia de negócios, mais cedo ou mais tarde, todos pagam a conta por essa insensatez. 
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