
Quando o cliente se torna uma ameaça  
Paulo Leite 
 
Uma coisa que nunca entendo nas políticas de contratações das empresas, em especial durante o 
processo deste, é a necessidade de encontrar profissionais “flexíveis” e “dinâmicos”, além é claro, 
de criativos. Porém, quando observo esses mesmos profissionais no dia a dia das empresas, 
percebo que toda a flexibilidade, dinamicidade e principalmente, a criatividade são de todo jeito 
reprimido pelos processos em que fazem parte. 
 
A burocracia, quando entendida na pratica organizacional, adquire algumas distorções que 
culminam em transformar o cliente em uma ameaça. Pode parecer estranho a principio, mas vou 
tentar compartilhar essa percepção: um dos fatores distorcidos da pratica burocrática é o apego 
excessivo as normas e procedimentos estandartizados. 
 
O funcionário necessita gastar sua energia, que poderia ser voltada a atender as necessidades dos 
clientes, na execução dos procedimentos de controle e registro das empresas que, muitas vezes, 
beiram a inoperância e ineficácia. Um profissional de vendas que, ao realizá-la necessita atender 
uma serie de verificações, realizar preenchimentos, desloca uma energia que seria necessária ao 
cliente para estes procedimentos. Como seu contratante é quem lhe cobra por estes, acaba por 
dar maior atenção preterindo o cliente. Essa ambigüidade é inócua e, infelizmente, recorrente nas 
organizações.  
 
Não me entenda mal, há necessidade de se registrar ações no mercado e de relacionamento, mas 
quando isso se torna pernicioso, grande em demasia, torna-se um fator desestimulador ao 
processo de vendas e disponibilidade da empresa para o cliente. Como o colaborador é cobrado 
pelos clientes internos desse processo, que é rígido, acaba por negligenciar o mercado e o cliente, 
ocasionando reações negativas neste. 
 
Essa situação se agrava quando a empresa, pressionada pela mudança do comportamento do 
consumidor moderno, resolve abrir-se a ouvi-lo e atender as suas necessidades. Como a 
contingência de demanda não é prevista (Apesar de alguns gestores insistir em pseudo-
observações de dentro para fora, ou fazer uso de dados equivocados) o cliente passa a tornar-se 
uma ameaça ao bom andamento do sistema burocrático. 
 
Mas o funcionário não é flexível, dinâmico e criativo? Como ele terá dificuldades nisso? 
 
A rotinização dos procedimentos limita qualquer criatividade. A flexibilidade pode ser entendida 
como “saindo da linha”. Este, aliada a extrema insegurança com mudanças, inovações que afligem 
o ser humano, praticamente obriga o funcionário a não tentar. Outro fator de restrição seria a 
segurança no emprego – o funcionário, com receio de errar e, dependendo da organização, sofrer 
sanções, acaba se atendo as normas pré-estabelecidas. 
 
Por isso, quando o cliente solicita o algo a mais, o encantamento, a resolução de problemas 
contingenciais, que fogem a estrutura de processos, que é percebido pelo cliente como o 
momento em que a empresa responde a que veio, ocorre o caos. Além de escutar os horrores 
como “isto não é comigo”, “isto esta fora do procedimento, não posso fazer nada”, “são regras da 
empresa, não posso fazer nada”, o cliente fica a mercê de processos que, ao invés de atendê-lo, 
procura apenas dar suporte as exigências internas. Uma noção míope, nascida de dentro para 
fora. Infelizmente, o ambiente externo não é tão amorfo e influenciado como querem essas 
organizações – a demanda é de fora para dentro, e não o contrario. 
 
Por isso, com a insegurança do funcionário, aliada a processos rígidos e padronizados que tem 
foco somente na empresa, o cliente quando exige surge como uma ameaça ao perfeito 
andamento dessa engrenagem, pedindo coisas inimagináveis as muitas organizações atuais: 



comprometimento, resolução de seus problemas com agilidade, qualidade no relacionamento, 
atendimento as necessidades.  
 
Isso explica muita situação em que clientes são mal atendidos nas empresas. Não somente em 
relação a processos, mas na qualidade interpessoal também. O funcionário “agredido” pela 
solicitação trata o cliente como um fardo, e não um objeto de celebração. Com isso, você tem o 
objetivo de sua organização como uma ameaça a esta. Cabe aos gestores desta desinfetar seus 
processos e retomar o foco dos mesmos. Não adianta focar o cliente da boca para fora. Não 
importa o que você diz, mas o que você faz. 
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