
"Síndrome do Balcão". É a terminologia que o autor
inaugura para descrever o fenômeno, muito freqüente, pelo
qual uma empresa opera mudanças de comportamento
quando exerce o papel do cliente, e não o do fornecedor.
O artigo mostra, também, quais as principais tendências
de evolução que vêm ocorrendo no perfil dos clientes
industriais, e advoga uma postura atenta, para evitar tal
síndrome e sustentar o crescimento.

Para onde caminha
o Relacionamento
com os Clientes?

Text Box
Fonte: Marketing Industrial, ano 11, n. 31, p. 40-44, dez. 2005.



Recentemente fui confrontado com
a questão do título ao participar de um
painel de debates em um congresso.
Naturalmente, não temos condições
de responder a essa pergunta com
precisão. Enquanto alguns especialistas
imediatamente começam a especular
acerca de novas tecnologias que estarão
disponíveis, outros transbordam
de excitação por novas técnicas de
marketing para segmentar mercados
e rapidamente identificar novas
tendências. Sem negar o fascínio dessas
novas possibilidades, gostaria de propor
uma análise mais básica e elementar,
centrada nas pessoas. A literatura
está repleta de descrições de casos nos
quais fortunas foram investidas em
novas tecnologias, mas os resultados
esperados não foram obtidos. Estima-
se que, globalmente, as empresas
gastem cerca de US$ 35 bilhões por
ano apenas em softwares de CRM
(Customer Relationship Management)
na expectativa de melhorar sua
competitividade e a satisfação dos
clientes, mas poucos casos de sucesso
são comprovados. Por quê?

O ponto de partida dessa reflexão
é lembrar que todos nós também
somos clientes. Parece tão lógico

que é desnecessário lembrar, mas,
infelizmente, por alguma curiosa razão,
muitos profissionais parecem esquecer
disso quando estão na posição de servir
aos clientes ou de definir como aqueles
devem ser atendidos. Proponho chamar
esse comportamento de "Síndrome do
Balcão". Dependendo de qual lado do
balcão se encontram, seja como cliente
ou fornecedor, mudam as atitudes e as
crenças. Por que será isso?

Essa dicotomia tem de ser combatida
com vigor, pois certamente muitos
fracassos na aplicação de novas
tecnologias para o atendimento de
clientes poderiam ser evitados se os
responsáveis por esses investimentos
buscassem adotar o Foco do Cliente.
Por exemplo, tratando de responder as
seguintes perguntas:
• O que esperamos das empresas de

quem compramos?
« Quais são os detalhes que conquistam a

nossa preferência?
• Quais são as coisas que mais

nos irritam?
Ao buscarmos nos colocar na

perspectiva de nossos clientes ao avaliar
tudo o que fazemos, aumentamos
enormemente as nossas chances de fazer
bem feito. Embora seja fácil falar, nem



Ao buscarmos nos
colocar na perspectiva de
nossos clientes ao avaliar

tudo o que fazemos,
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as nossas chances de
fazer bem feito

sempre é fácil fazê-lo de forma rigorosa
e sistemática, pois há muitas outras
pressões que encontram apóstolos fiéis
nas empresas, como por exemplo:

• competição sempre crescente;
• redução de custos e aumento

dos lucros;
• melhor performance social e

ambiental;
• necessidade de atualização

tecnológica, face à obsolescência
cada vez mais rápida.

Todas essas questões são normalmente
tratadas como métricas quantificadas
e muitas vezes estão intrinsecamente
ligadas aos sistemas de remuneração das
empresas. Existe toda um sistematização
para mobilizar todos para os resultados
quantificáveis nessas áreas.

E quanto à satisfação e ao
encantamento dos clientes? Quais
são os processos formais estabelecidos
para que se criem os apóstolos nessa
área fundamental para o sucesso
do empreendimento? Como são
quantificados? Gomo são relacionados
com a remuneração do pessoal? Talvez
essa lacuna tão importante explique
a freqüência com que verificamos
estar completamente instalada a
"Síndrome do Balcão".

Vencido esse primeiro obstáculo
mental, passamos a refletir acerca de
algumas tendências que acreditamos
inexoráveis, que afetam a vida de quase
todas as pessoas e, portanto, a de nossos
clientes também. São tendências gerais
da vida moderna que temos de ter
sempre presentes ao decidir acerca dos
caminhos da evolução deliberada do
empreendimento:

1. O cliente tem cada vez
menos tempo.

Acontece com todos nós. Há apenas
20 anos, trabalhar duro era chegar na
empresa sempre antes das 8h, gozar de
apenas uma hora de almoço e nunca
largar o serviço antes das 17h. Bons
tempos! Hoje em dia, jornadas de 10
horas por dia, ou mais, são normais. O
horário do almoço tem de ser produtivo
também. Afora aquelas tarefas feitas em
casa, à noite ou nos fins de semana. Além
disso, temos de encontrar também tempo
para investir na nossa empregabilidade,
na indispensável e contínua atualização
técnica, na saúde, na vida familiar e em
tantas outras coisas.

O resultado dessa situação é que não
existe maior ofensa para um cliente que
lhe criar a sensação de estar perdendo
tempo com o seu fornecedor. Cada vez
mais, a presteza será valorizada.
A cada contato, temos de transmitir
que valorizamos o tempo que nos é
dedicado pelos clientes e demonstrar
de forma explícita e relevante a nossa
gratidão por esse investimento.

2. O cliente tem cada vez mais
informação disponível.

Graças a vários novos meios e,
principalmente, à Internet, os clientes têm
cada vez maior facilidade de se informar
sobre tudo. Dessa forma, preparam-se
muito melhor para cada contato com o seu
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fornecedor e naturalmente esperam que
pessoas cada vez mais bem informadas
a respeito de seus interesses estejam
disponíveis para atendê-los. Foi-se o
tempo em que o bom vendedor era aquele
espirituoso improvisador. Hoje, e cada vez
mais, o bom vendedor prepara-se muito
bem para cada contato com o cliente,
fazendo-o sempre significativo e relevante.

Manifesta-se a mesma expectativa
em relação a todos aqueles que têm
quaisquer contatos com os clientes,
desde as equipes de entrega do produto
até os call centers. Infelizmente, em
vários casos, a terceirização apressada
e pouco cuidadosa, com foco exclusivo
na redução de custos, deixou falhas no
reconhecimento da total dimensão da
importância desses atores.

3. As exigências dos clientes serão
sempre maiores.

Ainda me lembro da alegria que
tive ao comprar minha primeira linha
telefônica. Paguei à vista - o que era,
para mim, uma pequena fortuna na
época — contra a promessa de que a
linha seria instalada em no máximo
12 meses. Promessa cumprida, cliente
feliz. Quantos de nós estaríamos
satisfeitos com esse atendimento hoje?
Hoje consideramos normal pagar uma
quantia módica e ter a linha instalada
em poucos dias, mas só estaremos
realmente satisfeitos se a instalação
for feita no dia seguinte e não houver
mudança de número do telefone em caso
de mudança de endereço. Essa é uma das
molas mestras do progresso humano:
o que satisfaz hoje será insuficiente
amanhã. Precisamos, portanto, criar uma
mobilização permanente para identificar
continuamente aqueles novos detalhes
que nos manterão à frente na conquista
da preferência dos clientes.

Para onde
caminha o

Relacionamento
com os Clientes?
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4. O reconhecimento dos clientes,
em sua individualidade, tem cada
vez mais valor.

São freqüentes os relatos de casos de
clientes aborrecidos ao receberem um
tratamento padronizado e impessoal.
Todos já ouvimos piadas, ou até tivemos
a experiência, acerca de situações
envolvendo as frustrações de um bom
cliente tentando resolver um problema,
às vezes bastante simples, pelo contato
com Centros de Atendimento a Clientes
que engessaram suas equipes em scripts
rígidos e impessoais, que por isso mesmo
transmitem um indiferença ofensiva às
aflições dos clientes. Essa situação será tão
mais injusta quanto melhor e mais regular
for o cliente. Outros maus exemplos são
as freqüentes e agressivas promoções para
aquisição de novos clientes, aos quais são
oferecidas vantagens superiores àquelas
disponíveis para os clientes leais. Temos
de reconhecer sempre que os clientes
legitimamente esperam ser reconhecidos
por seu relacionamento com o fornecedor,
sem ter de explicar a cada novo contato
suas preferências. Esperam simplesmente
ser tratados como pessoas importantes para
o fornecedor e com um grau de crescente
de intimidade respeitosa, à medida que
acumulam experiências compartilhadas.

5. Aumento contínuo do ativismo
dos clientes.

Acabou-se o tempo dos clientes
"reféns" - aqueles que não tinham a
alternativa de escolha de fornecedor,
não gostavam do serviço oferecido, mas
sofriam resignados. Faz parte natural da
evolução da cidadania que eles, cada vez
mais, protestem e se mobilizem pelo que
consideram seus direitos. Ex-clientes
que se sentiram ofendidos na relação
com o antigo fornecedor têm o potencial
de verdadeiros "terroristas" - sempre
em busca de uma oportunidade de

vingança, seja convencendo outros clientes
a também deixarem aquele fornecedor,
ou denegrindo sua imagem junto aos mais
variados públicos. Muitas empresas, talvez
inconscientemente, treinam alguns dos
seus clientes para se tornarem "predadores"
- apesar de gostarem do produto, eles não
desenvolvem compromisso com o fornecedor
e, muitas vezes, apenas aproveitam
as oportunidades proporcionadas por
promoções de vendas tão agressivas
quanto mal estruturadas.
O tipo de cliente que garante o sucesso
do empreendimento é aquele que
poderíamos chamar de "apóstolo"
sente que há um compromisso de longo
prazo entre as partes, e espontaneamente
advoga em beneficio do seu fornecedor.
Entretanto, conhecemos vários casos de
empresas que jamais reconheceram esse
enorme ativo, falhando, portanto, ao não
se mobilizarem para estimular e retribuir
adequadamente essa lealdade.

Essas cinco questões que destacamos
nos levam a crer que os tratamentos
convencionais de marketing usualmente
prescritos nem sempre consideram
aquilo que realmente tem afastado
clientes das empresas.

As empresas vencedoras serão aquelas
mais capazes de acelerar o seu processo
de aprendizagem organizacional. Todos
os dias, cada organização recebe milhares
de pistas de seus clientes acerca de como
estruturar suas estratégias de evolução
deliberada. Preparar nossas equipes e
sistemas de gestão para reconhecer, captar
e dar conseqüência prática a essas pistas é
missão fundamental dos seus gestores.
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