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A situação econômica do País não é das mais satisfatórias e o corte de custos continua figurando 
no topo da lista de prioridades das organizações. Então, como as empresas hoje conseguem 
conciliar a satisfação com restrições nos investimentos? A resposta foi dada em palestra durante o 
Congresso Nacional das Relações Empresa Cliente (Conarec), evento realizado pela Revista 
Consumidor Moderno, Abrarec (Associação Brasileira de Relações Empresa Cliente) e IBRC – 
Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente - realizado entre hoje e amanhã, em São Paulo. 
 
“Não há como encantar, fidelizar, tornar o cliente leal sem dinheiro”. A frase é do gerente 
executivo de pós-vendas da Volkswagen, Joacyr Drummond. De acordo com o executivo, a única 
saída para as empresas superarem as expectativas dos clientes é a criatividade, especialidade do 
brasileiro. “No setor automotivo em especial, onde a falta de recursos tem predominado nos 
últimos anos, confesso que poucas vezes consegui surpreender o cliente, mas sou 
constantemente surpreendido por ele”, brinca.  
 
Segundo Drummond, a fidelidade na venda de carros é relativa. Isso porque o cliente está atendo 
à oportunidade e, se tudo for bem com o produto, a marca terá prioridade na próxima compra, 
mas não a certeza. “Felizmente estamos no Brasil, onde o jogo de cintura é muito alto. Queria ver 
um norueguês criar novas alternativas de cativar o consumidor sem dinheiro em caixa. Pior do 
que gastar mal é nem saber onde e como gastar”, revela.  
 
O gerente da Volkswagen ainda deu algumas dicas que podem facilitar as estratégias de 
relacionamento sem grandes recursos: 
 
- Adequação da comunicação; 
- Oferecer o “prato” somente quando tiver certeza de que ele está realmente pronto para ser 
servido; 
- Não se assustar com o mercado, que é feroz – tenha uma estratégia pois os mais rápidos 
tendem a sair obter vantagens; 
- A sobrevivência impõe desafios, portanto, não faça o óbvio 
- Use a imaginação; 
- Racionalize reciclando idéias já que propaganda incompetente significa dinheiro perdido e 
desgaste da imagem; 
- Clientes são diferentes e merecem atendimento diferenciado. Se não diferenciar, cai na 
banalização; 
- Mesmo com toda a boa vontade, algumas “economias” não valem a pena. 
 
Reforço pessoal 
 
No caso da Varig, a história é diferente. Em meio a fusão com a TAM e uma crise que atinge o 
setor no mundo inteiro, a empresa encontrou no quadro de funcionários a saída para manter-se 
viva e atendendo bem aos clientes. De acordo com Sheila Soares de Oliveira, gerente geral de 
normas e procedimentos da Varig, existe paixão ou preferência por determinadas companhias, 
mas o bolso fala mais alto na hora da verdade. “A indústria de aviação é uma das mais complexas 
e das que mais exige investimentos, seja em manutenção ou equipe. Em virtude disso, os preços 
não são acessíveis a qualquer pessoa, o que torna a condição econômica do cliente fator 
diferencial quando o assunto é fidelidade”, explica. 
 
Segundo Sheila, mesmo com todas as adversidades da companhia e do próprio mercado, a Varig 
buscou revitalizar o potencial que os funcionários tinham para que a crise não afetasse o 
atendimento ao público. “Tivemos casos de funcionários indo ao corpo diretivo para pedir dinheiro 
para poder trabalhar mas não para reclamar dos atrasos nos salários”, revela. E os resultados 



foram positivos. De 2002 para 2003, por exemplo, as resoluções das chamadas no primeiro 
contato aumentaram de 40% para 90,4%. O tempo médio de resposta para os atendimentos 
diminuiu de sete dias para menos de um. Para finalizar, a executiva da companhia aérea lembrou 
a importância do exemplo, modelo e referência que devem ser os principais executivos das 
empresas para o quadro de funcionários em momentos como esses. 
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