
Mande os gerentes conversarem com os clientes 
 
Um antigo comercial de televisão norte-americano mostrava um gerente de marketing dirigindo-
se a seu pessoal e lamentando o fato de o negócio estar indo mal e de os clientes estarem se 
queixando por não verem mais o pessoal da empresa. Certo de que isso tinha que acabar, o 
gerente apanha um pilha de passagens da United Airlines e a entrega a seus funcionários. 
Mensagem: "Entrem no próximo avião (da united Airlines, é claro) e recuperem o coração, a 
mente e os negócios dos clientes". Fica subentendido que as tropas saíram em campo, voaram 
até os clientes, tiveram um sucesso além do esperado e viveram felizes para sempre. 
 
Não sei se esse anúncio em particular ajudou as vendas da United, mas me impressionou. 
Reforçou minha crença no fato de que ninguém acaba com os problemas ficando sentado no 
escritório. Os gerentes devem passar o máximo de tempo possível com os clientes. É aí que as 
coisas acontecem. 
 
Aprendi essa lição como gerente de vendas, anos atrás, quando meu diretor-executivo na época 
me orientou a deixar o escritório mais vezes. "Você não pode vender nada a mim. Tenho mais 
coisas que consigo usar. É la fora que estão os clientes." O homem tinha mesmo razão. Posso até 
entender por que as pessoas passam o tempo todo no escritório. As desculpas costumeiras são 
coisas como pôr em dia a papelada, marcar compromissos por telefone, verificar os pedidos dos 
clientes, participar de uma reunião e vários outros motivos 'válidos' para não sair em campo. 
 
O que não consigo entender é por que os gerentes às vezes são desencorajados a saírem em 
campo. Em uma empresa-cliente, o diretor de marketing verificou a necessidade de sair em 
campo, mas o diretor-executivo ligado à engenharia precisava de alguém a seu lado ' caso 
acontecesse alguma coisa'. Além disso, era uma daquelas empresas que cresciam pensando que 
sua tecnologia era tão boa que se vendia sozinha. Ledo engano. 
 
Benefícios 
 
A necessidade de passar um tempo em campo é obvia para profissionais de vendas e de 
marketing. Seu papel não é apenas descobrir novos clientes, más também apoiar os que já tem. 
Não se pode fazer isso com eficiência atrás de uma mesa. Mas pode ser igualmente importante 
para profissionais fora da área de marketing saírem em campo e se relacionarem com os clientes. 
Para aqueles sem a responsabilidade das vendas diretas e do marketing, os benefícios são menos 
aparentes. Vejo esses benfícios do seguinte modo: 
 
A empresa beneficia-se porque membros importantes da equipe conseguem avaliar melhor as 
necessidades do cliente.  
O Cliente beneficia-se porque tem oportunidade de fazer sua mensagem chegar até a gerência do 
fornecedor sem passar pelo filtro do vendedor. Isso não tem significado negativo. Mas, quando se 
transmitem pedidos e realizam perquisas através de terceiros, sempre se está sujeito a erros e 
mal-entendidos.  
Ambos beneficiam-se porque o relacionamento entre os dois se estreita. O cliente consegue um 
produto ou um serviço melhor. O vendedor consegue um cliente mais satisfeito.  
Os engenheiros e projetistas conseguem informação de primeira mão sobre as necessidades dos 
clientes e suas reações às soluções propostas. Os clientes encontram-se com suas contrapartes 
técnicas e saem com a sensação de que suas mensagens foram corretamente recebidas. Os 
detalhes técnicos podem ser resolvidos diretamente. 
 
Os gerentes de operação podem aprender sobre o processo de produção do cliente e como seus 
produtos se integram aos deles. Daí em diante, não haverá desentendimentos em relação à 
necessidade de entrega pontual, qualidade ou qualquer conceito 'abstrato' semelhante. 
 



Os gerentes financeiros podem solucionar prazos, condições, créditos e políticas de pagamento e 
eliminar desde cedo uma fonte importante de atrito entre vendedor e comprador. 
 
Sem levar em consideração o papel funcional, quem visita a empresa de um cliente são 
representantes que podem dar a melhor opinião possível sobre ela. Eles mesmos passam a ter um 
idéia renovada da razão pela qual a empresa está no mercado. Na maior parte das vezes, melhora 
as relações entre as duas organizações, a perspectiva do gerente e, em última análise, a atuação 
geral da empresa. Todos saem ganhando. 
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