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O relacionamento tradicional entre comprador e vendedor baseia-se numa concepção mecânica de 
organização. 
 
Theodore Levitt, o célebre guru de marketing, dizia que “não existem indústrias de prestação de 
serviços. Há apenas indústrias nas quais o componente de prestação de serviços é mais ou menos 
importante do que em outras. Todos nós prestamos serviços”. Vale acrescentar ao pensamento 
dele: em alguns negócios, os serviços podem ser o “pulo do gato”, aquela fundamental diferença 
capaz de criar a empresa única.  
 
Agora, responda sinceramente: como tem sido a sua experiência do “outro lado do balcão”, ou 
seja, no consumo? O padrão de serviços das empresas em que faz compras gera satisfação? De 
minha parte, posso assegurar que não estou nada satisfeito. Uma simples observação da 
realidade, sem grande aprofundamento, já deixa bem evidente como é baixo o padrão de 
qualidade dos serviços. A pergunta no título, portanto, é procedente. 
 
Alguns estudiosos denominam a atual era de Economia do Cliente. Sabemos que o cliente foi 
“descoberto” na década de 80, quando houve o boom dos programas de qualidade. As atenções 
confluíram em sua direção, houve investimentos específicos e bastante dispendiosos, tentativas 
de implantação de programas que funcionem, mas as encomendas continuam atrasando, os 
técnicos não cumprem agendas combinadas, os bancos ainda condenam seus usuários de 
agências a filas intermináveis, a espera no telefone é cada vez mais angustiante e os e-mails 
ficam armazenados, sem resposta.  
 
Sinfonia de nãos 
 
Algumas frases viraram refrões que ressoam continuamente sobre a nossa paciência: “o caixa 
eletrônico está fora de operação” (ao menos assim permanece escrito, no aviso da tela), “o 
sistema caiu”, “deu poblema” (ou “pobrema”). E você ainda precisa, pela enésima vez, fornecer o 
telefone e o endereço da residência quando paga com cheque, mesmo nos estabelecimentos que 
freqüenta habitualmente.  
 
Confirme se estas frases lhe parecem familiares: Não trocamos mercadorias. Não aceitamos 
reclamações. Confiram o que estão comprando. Não trocamos aos sábados. Não aceitamos 
pedidos verbais. Só por escrito. Não nos responsabilizamos por danos em seu veículo. Não 
aceitamos cheques. Pagamento só em dinheiro. Não temos troco. Não embrulhamos para 
presente. 
 
É não, não e mais não! Em plena “era do sim”, vivemos a “síndrome do não”. Totalmente alheias 
aos problemas que elas mesmas geram, as empresas seguem gerando novas expectativas, sem 
atender sequer as anteriores. Por que prometem? E, por que não cumprem?  
 
É bem verdade que os produtos atingiram um alto padrão de qualidade. Bom exemplo disso é a 
indústria automobilística. Hoje, 46% dos lucros de uma concessionária de automóvel são gerados 
no pós-venda. É, portanto, a excelência do serviço que vai determinar se a concessionária e o 
cliente serão felizes para sempre, de maneira que o fiel consumidor continue desembolsando seu 
dinheiro ali nos próximos anos. Curiosamente, embora os veículos estejam cada vez melhores, 
por obra das montadoras, as concessionárias deixam totalmente a desejar, no atendimento. É 
uma conta de soma zero. 
 
 
 
 



Nova mentalidade 
 
As firmas econômicas, cujos líderes permanecem com modelos mentais estagnados na era 
industrial, insistem na atitude (incompreensível, senão absurda) de brigar com seus clientes. O 
relacionamento tradicional entre comprador e vendedor baseia-se numa concepção mecânica de 
organização. Em vez de ter uma visão integrada, de unidade, cada parte considera a outra 
separada. São como dedos de uma mesma mão, mas sem a menor consciência dessa unidade. 
Pior ainda: a atitude é de campos opostos, como se fossem adversários tentando levar vantagem, 
um sobre o outro. Os dois lados ficam em guarda, em posição preventiva de defesa, para 
enfrentar possíveis ofensivas da melhor maneira. Quem compra quer o melhor produto, a melhor 
qualidade, o melhor serviço pelo menor preço; quem vende sonha com a melhor margem de 
lucro, a fim de faturar mais e sobreviver. O quadro está mais para duelo que para serviço.  
 
Para as empresas mais avançadas da era industrial, serviço era tratar o cliente com cortesia. 
Lembra do “agradecemos a preferência” e “cortesia da casa?” Pois bem. Tempos idos. Esqueça 
velhas e surradas fórmulas, muitas vezes restritas mesmo à retórica ou a um velho cartaz 
empoeirado sobre a máquina registradora. Hoje, serviço significa proporcionar ao cliente uma 
experiência única. E criar mais do que uma satisfação nessa experiência. Trata-se, em verdade, 
de gerar um sentimento de profundo apreço e confiança, que literal e positivamente fisgue o 
cliente. Como aquela inconfundível sensação de amor à primeira vista. Mas isso só acontece 
quando ele percebe que, além de suas necessidades, também seus desejos mais profundos e não 
declarados foram compreendidos, captados.  
 
Tudo começa bem antes, na maneira como o cliente é visto. As firmas econômicas vêem os 
clientes como estatísticas ou faturamento. Existe uma gélida distância entre o cliente e a 
empresa. A terminologia usada para denominar o cliente não deixa dúvidas: Segurado, para as 
companhias de seguros. Correntista, para os bancos. Passageiro, para as empresas de transporte. 
Corrida, para os motoristas de táxi (menos para o Bob, lembra-se?) . Paciente, para os médicos. 
Hóspede, para os hotéis. Assinante, para as companhias telefônicas. 
 
A palavra cliente é evitada. Na era industrial, talvez em decorrência do foco excessivo na 
produtividade, o cliente foi colocado à distância. O que precisa ser compreendido, definitivamente, 
é que a batalha que se trava não é mais de produtos versus produtos. Trata-se de criar 
experiências únicas no relacionamento com os clientes. Não basta atender; é preciso mexer com 
os sentimentos e corações dos clientes. 
 
O cliente é importante. Mas e daí? 
 
Repetir que o cliente é importante soa como um mantra na maioria das empresas. É um discurso 
do qual, em sã consciência, ninguém discorda. Mas do discurso para a prática existe uma boa 
distância. No fundo, o cliente é importante, mas não recebe o tratamento condizente com esse 
status. Não se procura, realmente, saber o que ele necessita, nem mesmo quando tenta explicitar 
– quem, afinal, quer investir tempo e atenção para prospectar esse enigma? Pior ainda: donos e 
funcionários de empresas continuam se aborrecendo quando o cliente cobra aquilo que – pasme! 
– lhe foi prometido. Algo pelo qual pagou! Impressionante realidade! 
 
O cliente é importante, mas cada vez mais as equipes comerciais são treinadas para a transação 
isolada, sem visão nem instrumentos para estabelecer relacionamentos duradouros. E cada vez 
mais as empresas apostam na tecnologia como recurso adequado para melhorar o atendimento, 
sem compreender que negócios são, na essência, relacionamentos. Nenhum sistema 
informatizado, por mais sofisticado e caro que seja, oferece por geração espontânea real 
conhecimento sobre o cliente e suas necessidades.  
 



O cliente é importante, mas o que de fato ocupa a cabeça das pessoas que os atendem? A meta 
de vendas, o faturamento do dia, a comissão no final do mês, a geração de caixa... o que, de fato, 
prevalece? 
 
O cliente está em primeiro lugar, reza o discurso, mas quem atende o cliente está em primeiro 
lugar? O grau de dedicação que um funcionário destina ao cliente geralmente não será superior 
àquele que a empresa destina ao funcionário. O cliente é importante, disso ninguém discorda, 
mas quem atende o cliente recebe, de fato, a atenção que merece? E qual a autonomia dada aos 
que atendem os clientes? É real e condoída a mensagem que Peter Block remete aos líderes que 
comandam pessoas: “a vingança maior dos nossos funcionários é descarregar sobre os clientes o 
ressentimento e frustração que sentem por nós”. 
 
Há que trabalhar, com afinco, no tema. A excelência no atendimento deve ser naturalmente 
incorporada no dia-a-dia da empresa. Tudo o mais (ou, em verdade, menos) não passa de 
discurso vazio, sem respaldo na prática. Letra morta, sem a menor possibilidade de retorno. 
Como aquelas gravações eletrônicas, ao telefone, girando sem parar o refrão do “você é 
importante para nós”, sem que a essa declaração monótona e vazia corresponda um gesto real de 
respeito e apreço. 
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