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Falando de comportamentos assertivos no quesito atendimento, fidelizacão, pós-marketing, 
ainda desejamos reforçar nossa tese a respeito do que se denomina marketing com o foco do 
cliente.  
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Falando de comportamentos assertivos no quesito atendimento, fidelizacão, pós-marketing, 
ainda desejamos reforçar nossa tese a respeito do que se denomina marketing com o foco do 
cliente. O que de fato se traduz em resultados de vendas e faturamento? Qual a estratégia 
poderosa capaz de aproximar produtos de seus clientes?. O que não se deve fazer e o que 
deve ser evitado para se mantenha clientes comprando nossos serviços e produtos por mais 
tempo. 
 
Clientes existem para serem conquistados 
 
Ao longo de nossa incursão pelo mundo corporativo trabalhando a percepção de gestores de 
vendas e marketing, através de criação de métodos próprios de treinamento de equipes, 
consultores de atendimento, temos feito uma leitura onde as nuances interpretadas dos 
comportamentos, são devidamente acompanhadas de feedback, desenvolvimento de ações 
que visam, dentre outras, dar maior agilidade nos processos. Tudo isso, aliando tecnologia ao 
capital humano, corrigindo falhas na construção de estratégias de vendas, reduzindo custos e 
desperdícios, e aumentando o nível de competitividade de nossos lideres e colaboradores. 
 
Há muito o que se aprender sobre o comportamento mutante do consumidor, que anda 
ressabiado neste século de diversidades, com tantas ofertas e paparicos. Mas o que fazer para 
não cair no lugar comum? Aprender que no mundo pequeno como o nosso, clientes existem 
para serem conquistados. 
 
Não vemos carros flutuando, mas já estamos no futuro. 
 
Não resta dúvida de que o mundo mudou e continua a nos ensinar sobre como devemos nos 
conduzir ante as situações inusitadas consumo. Certos fatores que somente neste século, se 
configuram como verdadeiros desafios a nossa ansiedade consumista. Tem muita gente 
perdendo o sono por conta de não observar que o trem da modernidade está cada vez mais 
veloz e exige do líder de vendas, posturas mais agressivas para poder acompanhar a evolução 
dos processos, seja na criação de novos produtos e serviços, com intuito de satisfazer os 
desejos de milhões de consumidores ao redor do mundo.  
 
Podemos afirmar sem pestanejar estamos vivendo em uma nova era turbinados por novas 
tecnologias de gestão, novas comunidades, informações na velocidade da luz, descobrindo a 
cada dia, a importância do cliente para sobrevida das empresas nesta década. Muitos ainda 
não acordaram para a realidade de que os patrões de milhões de trabalhadores espalhados 
pelo mundo não são mais o dono do negócio, mas os clientes. Atualmente o maior patrimônio 
das grandes corporações mundiais chama-se clientes. Segundo Rissato, ainda não estamos 
vendo carros flutuando, mas já está vivendo no futuro. Quem não se antenar para rápidas 
mudanças ficará falando sozinho literalmente, pois não haverá com quem reclamar. 
 
O passado não nos ensina mais. 
 
Esta nova sociedade tem um item que a diferencia das demais de nossos antepassados que a 
sociedade da conectividade, sociedade da informação, da virtualidade. O comportamento 
destes novos clientes tem modificado a forma de enxergar de muitas empresas, indústrias de 
bens e serviços, sob penas de não conseguirem mais vender, entregar, distribuir.  



Tudo por conta de não saber se adequar a este público, simplesmente pela jurássica forma de 
trabalhar.Algumas orientações queremos compartilhar com o leitor. O profissional do futuro 
necessita entender que clientes detestam esperar, serem maltratados e com pouca atenção. 
Em outras palavras, o desejável é que o consumidor da atualidade não pode mais ser visto 
como um perfil de consumo. Mas a missão de qualquer líder que almeja deixar uma marca de 
competência, é acima de tudo, tornar-se um estrategista de guerra. 
 
Transformação em sabedoria. Este profissional percebe que as palavras na ordem do dia nas 
empresas de distribuição e comercialização são: filtrar, tratar, recuperar, disseminar saberes 
para vital sobrevivência da organização que integra. Nesta nova fase de interatividade com o 
consumidor, é preciso identificar nas entrelinhas do comportamento do seu prospect, que 
possuir inteligência intuitiva é mais importante que a analítica. Agora, somente intui quem vai 
mais a fundo em termo de produzir e operar com as informações advindas do recall, do call 
center, email-lmarketing. O passado não nos ensina mais. Esta nova ordem da economia 
global dita regras, bem definidas quanto a conquistar e manter cativo clientes para felicidade 
geral da empresa e manutenção dos empregos. 
 
Disseminar e operar o conhecimento é o caminho 
 
Nosso material escrito nesta coluna, juntamente com o de vários autores, tem levantado 
questionamentos pertinentes, sendo compartilhados por muitas equipe de vendas e 
atendimento por este Brasil a fora. Artigos estes que precisam ser mais bem disseminados 
fortalecendo a cultura das organizações tendo enfoque especial, assim como, idéias compradas 
por líderes, no afã de multiplicar o conhecimento de como lidar com a diversidade de 
comportamentos e tipos de clientes. Desta forma, não se atualizar, cair no conformismo, tem 
levado muitos humanos à fila dos desempregados. Por certo, as empresas desta nova era 
desejam ter em seu time pessoas mais bem preparadas para compor seus quadros. E isto 
implica em buscar sem cessar novos conhecimentos, fazer leituras sistemáticas e ampliar o 
desejo de duplicar saberes sob pena de muito se investir em termos de tempo e dinheiro, e 
pouco colher em termos de aferição de resultados. 
 
Assim, desejamos que nossa pequena contribuição venha somar com a melhoria de visão de 
mundo. 
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