
O artigo faz uma incursão pelas terminologias usualmente
adotadas em Marketing, para a partir delas redefinir
conceitos e propor novas formas de expressão que
dizem mais, porque melhor traduzem os compromissos
recíprocos, inerentes aos negócios que ocorrem entre
as empresas. O autor usa essa redefinição de conceitos
para induzir uma nova forma de pensar, orientada para
os relacionamentos duradouros.

Pós-Venda?
Isso faz sentido?

Desde a primeira vez que ouvi esse termo, alguma
coisa pareceu desafinada aos meus ouvidos...

Dá a entender que, em Marketing, após o
cliente haver comprado, que é o objetivo maior,
devemos tratá-lo como quem já fez tudo o que
deveria fazer.

Pós-Venda, assim como pós-graduação e
outros pós por aí, sugerem um estado novo,
mais aprimorado, para aquele que só teria
passado pelo básico, pelo primeiro nível. Um
paradoxo diante da própria ênfase que se dá
ao momento da Venda.

Firulas lingüísticas à parte, o fato é que com
cliente não se brinca e essa questão de Pós-Venda
é coisa boa para cemitério de onde, ao que tudo
indica, os clientes não voltam para reclamar...
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Prefiro encontrar uma fala que remeta
as empresas envolvidas a um estado
permanente de prontidão para o melhor,
para uma modificação, para uma nova
solução, uma nova venda enfim.

Há alguns anos penso que o melhor
seria algo em torno de Pré da Próxima
Venda ao invés de Pós-Venda.

Firulas lingüísticas, novamente,
à parte, o fato é que as palavras
induzem o que fazemos por elas e,
exatamente por isso e pela observação
do que daí geralmente ocorre, julgo
oportuna essa reflexão,

Quem são os nossos clientes?
Quais são as suas responsabilidades
para conosco?

Quando nos atemos a responder essas
duas questões, um novo mundo se
abre e, orientados por essa paisagem,
conseguimos descortinar muitas outras
possibilidades para o crescimento
compartilhado com os clientes.

Pois bem, quem são os nossos clientes?
Tenho tido o privilégio de aprender

com companheiros executivos e
professores uma centena de definições
a respeito, mas a que mais me tocou,
por sua simplicidade e objetividade,
foi: "Clientes são aqueles que podem,
conosco, fazer o nosso futuro."

Os demais ou fizeram o nosso passado
ou fazem o nosso presente, mas o futuro é
outro departamento!

Agora, quais são as suas
responsabilidades? Sim, porque se
alguém tem como missão compartilhar
a construção do futuro com outro, deve
assumir um punhado de responsabilidades.

Chega a ser um exercício lúdico
perguntar isso para as equipes, tamanha
a diversidade de respostas que se obtêm.
No entanto, fruto dessa minha insistência
em vir aprimorando minhas dúvidas
com o intuito de aprender mais sobre
Marketing Industrial, juntei coisas
que, testadas em situações reais, têm
propiciado bons resultados.

Principais responsabilidades dos
clientes para conosco:
1. Promover-nos, espontaneamente, junto

a outros clientes, semelhantes a eles
2. Atuar como nosso leal advogado na

nossa ausência
3. Reconhecer a nossa real contribuição,

nos remunerando pelo Valor Percebido e
não por um preço qualquer de mercado

A Venda, portanto, não pode ser
considerada uma simples ocorrência, mas,
pelo contrário, é um processo continuado e
envolvente, que deve levar prazerosamente
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o cliente a vir a fazer parte da nossa
empresa, como um membro da família.

Nesse ponto, entendo que fica mais
claro se imaginar que não merece existir
algo "depois da venda" já que ela não
teria nem começo nem fim.

Tenho trabalhado essa questão do
seguinte modo, que espero o caro
leitor possa aprimorar, e, se não for
pedir demais, contar-me o resultado
quando for possível.

Ao longo do tempo, desde que nos
empenhemos, os clientes vêm a saber
de nós, de inúmeras maneiras, e acabam
por formar a nosso respeito uma
imagem que se traduz numa promessa.

Uma promessa que, se formos
competentes, se reveste de
possibilidades, oportunidades e,
sobretudo, esperança de que, conosco,
poderão alcançar ainda mais sucesso
junto aos seus clientes e mercados.

Promessa só acontece entre seres
humanos. Somos nós que lidamos
com promessas. Isso quer dizer que, a
despeito de fabricarmos ou servimos
bens tangíveis ou intangíveis, o que
estes poderão, efetivamente, gerar de
resultados dependerá do concurso de
pessoas, ou de equipes que, fazendo uso
correto deles, construirão os
ganhos esperados.

O que prometemos em nome da nossa
empresa, com o compromisso atestado
de nossos talentos, é apenas o ponto de
partida. São os tickets do show, como
diz o colega professor Tiblewara do
INSEAD. Para que o show aconteça na
sua plenitude é preciso a participação
do cliente. Só ele saberá tirar o devido
proveito do que fazemos.

A energia vital de um
esforço de marketing
verdadeiro é sempre

dirigida à Venda,
à possibilidade de

o cliente vir a desfrutar
do que lhe faz melhor

e mais produtivo,
remunerando o fornecedor

pelo valor percebido
e não por um preço

qualquer de mercado
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Isso rios leva a concluir que nenhuma
fábrica ou empresa de serviço termina,
realmente, o que faz. Quem termina
é o cliente.

Clientes são co-autores do que
fornecemos.

Se imaginarmos um processo
mercadológico por meio do qual iremos
fazer o nosso futuro, ele, certamente,
deveria começar com uma fase em que
buscaríamos introjetar, na cabeça e no
coração dos clientes, a possibilidade de
a nossa promessa se concretizar.

Essa fase, antigamente chamada de
pré-venda, se configura agora como a
fase da Promessa, que se completa com a
ordem de fornecimento dada pelo cliente.

A fase da promessa é coroada com
o pedido, como dizemos nós, como
vendedores.

Para que a nossa promessa seja
transformada em pedido, pelo menos
três condições foram, de algum modo,
satisfeitas:
1. A nossa credibilidade foi atestada

pelo cliente pela nossa conduta ética e
profissional,

2. O foco DO cliente prevaleceu em todas
as nossas abordagens,

3. A solução que disponibilizamos foi
percebida como única e estritamente
voltada para o sucesso do cliente, junto
aos seus clientes e negócios.

PROMESSA
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Finalmente, chegamos ao propósito
básico dessa reflexão: a tal fase chamada
comumente de Pós-Venda e que,
no início desse artigo, acabei
denominando, preliminarmente,
de Pré da Próxima Venda.

Isso porque não queremos jamais
vender uma vez só para o nosso
importante cliente. Porém, Pré
da Próxima Venda não traduz
completamente o que se espera do
cliente a partir do dia em que passa a
colher os benefícios que a nossa oferta
de valor propicia, ou seja, a sua atitude
e comportamento diante da utilidade
e da facilidade da relação conosco,
diante do nosso jeito de ser, nossos
produtos e serviços.

Certamente queremos que ele
cumpra com as responsabilidades de
alguém que, sentindo ter sido atendido
e acolhido, como se fosse único,
reconhece concretamente todo o nosso
esforço e empenho.

As pessoas saudáveis são generosas.
Quando estão bem com alguma coisa e
aquilo lhes toca o coração, não medem
esforços para retribuir de alguma forma.
Vêem-se compelidas a cooperar de
alguma maneira com a fonte que lhes
propicia esse estado de espírito.

Pós, definitivamente, não é um bom
nome. Pré da Próxima também não é
poético o suficiente; sem contar que, às
vezes, pode querer dizer Preda a Próxima.
Deus me acuda!

Gostaria de sugerir para essa fase,
fundamental para o futuro de uma
relação que se quer duradoura, que a
consideremos como sendo a fase da
Propagação da Promessa.

Um tempo em que o cliente, mesmo
comprando de novo, se transforma
num missionário da nossa causa.

Propagação da Promessa é forte
o suficiente para que possamos
compreendê-la como a ligação com
o nosso futuro.

PROMESSA CONFIRMAÇÃO DA
PROMESSA

PROPAGAÇÃO DA
PROMESSA
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As pessoas propagam algo quando
são movidas por uma crença. Algo
que combina razão e emoção. Razão
porque se trata daquilo que se pode
experimentar e emoção porque também
se pode experienciar, isto é, viver e sentir.

A Propagação tem a ver, também,
com uma legítima intenção de facultar
ao outro, àquele que a gente admira
e respeita, a mesma chance que
tivemos, o mesmo sucesso que
pudemos conseguir.

O mundo da Propagação é diferente
e muito mais completo do que o mundo
da assistência diante de reclamações,
de garantias e reposição de peças ou
coisa do tipo.

Propagação exige vínculo com uma
causa que se alimenta de gestos voltados
para a sua renovação, como um ato de fé.

É para isso que existem cultos
religiosos. Visam renovar o ato de fé,
tornar vivas as crenças fortalecendo-as
com a história do cotidiano.

Acredito que o mesmo deveria se
aplicar aos nossos clientes se o que
produzimos é válido e engrandece o todo,
como se propõem as empresas que
vieram para ficar.

Pessoas propagam o que acreditam
quando vêem nisso:
1. Uma confirmação dos valores

maiores que regem sua vida
2. Quando esse gesto as torna melhores

para si mesmas e para os outros,
3. Quando isso as faz crescer,

realizando mais e usufruindo de
riquezas genuínas

No campo do Marketing, nós
brasileiros, temos sido compelidos a
adotar terminologias que vêm de fora,
sem o devido cuidado com o impacto
que causam na nossa cultura. Há muitas
expressões que nos causam problemas, a
começar pelo próprio nome Marketing.

As pessoas saudáveis são
generosas. Quando estão
bem com alguma coisa e

aquilo lhes toca o coração,
não medem esforços para
retribuir de alguma forma.

Se vêem compelidas a
cooperar de alguma maneira
com a fonte que lhes propicia

esse estado de espírito

Pós-Venda?
Pós-Venda é um termo que nunca digeri

bem. Vindo do conhecido A/ter Sales, que
não quer dizer exatamente pós qualquer
coisa, ficou ligada a um conjunto difuso
de assistência técnica, promoções
pontuais, cartões de aniversário, de'Natal
e outras artimanhas primárias, hoje
tratadas como commodities entre nós.

O conceito que proponho nesta
reflexão está voltado para a evolução de
uma promessa que, no fundo, é a nossa
verdadeira marca. Penso que assim se
obtém a dimensão que todo o processo
de conquistar e atrair clientes merece.

Pós-Venda talvez fosse bom
para cemitério. Um lugar de onde,
aparentemente, nenhum cliente voltou
para reclamar...
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