
Manter os bons clientes é tão importante como criar
novos. Muitas empresas se esquecem disso e não desen-
volvem formas inteligentes de reavivar as relações
antigas. O autor nos fala disso, definindo quatro dimen-
sões vitais para o cultivo das relações continuadas -
e sugerindo os meios para que elas sigam atraentes.

A Arte de
Manter Clientes

Abrir um novo cliente custa perto de dez vezes mais do que se gasta
para manter um bom cliente. Muita gente sabe disso há um bom tempo.

O fato é que um novo cliente é sempre um motivo adicional de
atenção e de esperança, talvez mais do que um rotineiro pedido de
alguém já conhecido.

Não deixa de ser um paradoxo porque, apesar de o jogo se dar sempre
em torno do volume de vendas, a conquista de novos clientes, mesmo
com poucas vendas, provoca tamanha emoção e desafios para a equipe
comercial que acaba sendo sempre preferida em detrimento daqueles
casos já "dentro de casa".

Esse fenômeno faz com que não seja fácil convencer o time de vendas
de que deve dar mais atenção aos clientes atuais ao invés de sair por aí,
o tempo todo, como malucos, atrás de gente nova.



Por que será que no dia-a-dia, lidando
com os atuais parceiros, aqueles clientes
que nos querem realmente, muitas
vezes não sentimos a mesma emoção ou
não demonstramos o mesmo empenho
e a mesma garra de quando nos
encontramos diante da possibilidade de
trazer um novo cliente?

Essa questão sempre vem à tona
quando a empresa, ao preparar o
planejamento mercadológico para o
próximo período, depara com diversos
projetos voltados para novos clientes,
mas quase nenhum, ou muito poucos,
dirigidos aos atuais clientes.

Não seriam os nossos clientes atuais
nossos aliados para o futuro? Por que não
deveríamos atrelar o nosso crescimento
ao crescimento deles? Como isso tudo
pode ter tão pouco apelo?

Realmente, parece que, em relação aos
clientes atuais, as empresas pensam que
já conhecem os seus limites e já sabem
o que esperar, e como crescimento é
meio sinônimo de novas oportunidades,
e essas, aparentemente, estão fora de
onde se está, fica então implícito que o
correto é ir buscar o futuro em outras
paisagens, isto é, em gente nova de
mercados novos.



Novos clientes trazem alguma coisa
de especial que comove de maneira

desmedida o time de vendas. No entanto,
se a empresa acredita e tem provas

de que são os seus clientes leais que
respondem por praticamente 100% do seu
lucro ao longo da vida, há que descobrir
uma maneira inteligente e entusiasmada

de tratar os bons clientes atuais, sob risco
de perdê-los ao longo do tempo.

Talvez sejam essas crenças as que
suportam certos argumentos que correm
por aí e que moldam um pressuposto
comum, presente na força de vendas:

Atual cliente? Nada diferente! ou,
Cliente conhecido? Tudo parecido!
Certos executivos comerciais me

contam que, em relação aos atuais
clientes, historicamente, são criadas
internamente nas empresas versões
e contextos que os empobrecem
sobremaneira. Por exemplo, "os clientes
atuais dão o que dão" e, quase sempre,
não são tão flexíveis a ponto de se
mudar alguma coisa que permita
outras aplicações ou maneiras de
atuar. Por isso, se a empresa precisa
experimentar um jeito novo, uma nova
perspectiva, inclusive no campo da
integração de pessoas, é recomendável
descobrir e conquistar uma turma nova,
leia-se, um cliente novo.

A meu ver, tudo o que tem sido dito a
respeito, somado a situações que tenho

observado, faz-me crer que estamos
diante de um curioso toque que deve ser
levado em conta.

Num ambiente conhecido, com
pessoas conhecidas, povoado de histórias
conhecidas, há sempre uma tendência à
previsibilidade e, portanto, à mesmice.

Fica difícil, num primeiro momento,
imaginar que possa ocorrer algum fato
que venha a fugir do igual, daquilo que
"sempre irá acontecer, sendo com eles".

As surpresas e as emoções que provocam
são o que fazem da vida uma experiência
que se renova, um desafio a ser vencido
diariamente e, sobretudo, uma chance para
o melhor, longe da rotina que consome e
põe fim às relações.

Novos clientes trazem alguma coisa
de especial que comove de maneira
desmedida o time de vendas. No entanto,
se a empresa acredita e tem provas de que
são os seus clientes leais que respondem
por praticamente 100% do seu lucro ao
longo da vida, há que descobrir uma



maneira inteligente e entusiasmada de
tratar os bons clientes atuais, sob risco
de perdê-los ao longo do tempo.

Nesse sentido vimos trabalhando,
no Instituto de Marketing Industrial,
com um punhado de estudos realizados
por colegas professores de diferentes
partes do mundo e associando-os a
interessantíssimos trabalhos locais, o
que nos permitiu identificar uma série
de fatores que, devidamente tratados,
podem levar uma empresa a cuidar
dos seus clientes atuais, mantendo-
os num estado de animação que seja
suficientemente bom para a sua equipe
comercial e para a equipe do cliente.

Fruto desses estudos e de muita
imaginação, que aliás é um dos traços
do IMI, quatro dimensões foram
identificadas como intervenientes nas
relações com os atuais clientes, capazes
de modificá-las, empobrecendo ou
energizando, dependendo da maneira
como são consideradas.

São elas:
• A dimensão psicológica da qualidade:

a percepção de qualidade do que é
oferecido regularmente,

• A dimensão social: os relacionamentos
pessoais construídos entre as equipes
das duas empresas que transacionam,

• A dimensão da inovação: as novidades
que fazem o repetido dar lugar ao
inédito no foco do cliente,

• A dimensão do regulamento: o
informal e o formal que disciplinam
e colocam os devidos limites.
Cada uma dessas dimensões tem

suas particularidades que, uma vez
levadas em conta, podem ser de
muita importância no tratamento
que se queira dar aos clientes atuais
visando, principalmente, mantê-los
contributivos e relevantes, valorizando
continuadamente o esforço do
fornecedor em atendê-los.

Vejamos algumas dessas
particularidades:

Na dimensão psicológica da
qualidade, ou seja, na percepção
continuada do cliente a respeito da boa
qualidade do que vem sendo oferecido
pelo fornecedor, um mecanismo
de deterioração tem a ver com
estandardizacão e previsibilidade.

Explicando melhor, se por um lado
ser previsível tecnicamente é algo muito
desejado pelo cliente, por outro, a falta
de acontecimentos que possam ressaltar,
de tempos em tempos, a real disciplina
de qualidade que revela o empenho do
fornecedor nessa área faz com que coisas
importantes se tornem invisíveis; ou,
ainda mais grave, uma eventual falha de
qualidade num determinado momento
se torna mais marcante do que toda a sua
presença até aquele ponto.

Conhecido como "serviço de dona-de-
casa" - quando algo só passa a ter valor
quando não acontece - esse fenômeno
reduz dramaticamente o destaque do
valor que estava sendo percebido pelo
cliente desde o início.

Embora a empresa possa se esmerar na
qualidade, no campo do que é percebido
pelo cliente -- que é o que interessa
realmente - a qualidade se torna viva,
isto é, um atributo diferenciador, mas
desde que possa, freqüentemente, ser
comprovada pelo cliente através das mais
variadas incursões que ele possa fazer
quando lhe aprouver.

Conforme pudemos observar ao longo
do tempo, essa comprovação, consciente
ou não, pelo cliente, se dá por
intermédio de sutilezas do fornecedor
que o cliente associa a pequenas
histórias e gestos que funcionam como
atestados legítimos de qualidade.

Se não for fácil para o cliente, de
tempos em tempos, ter casos para
contar nos quais o nível de qualidade do



fornecedor fez toda a diferença, numa
situação muito particular que viveu, ele
estará insinuando que a qualidade já não
é mais um predicado notável daquela
empresa que o atende há muito tempo.

Assim, uma idéia interessante nessa
dimensão seria criar, inteligentemente,
situações reais que ponham no palco,
de maneira elegante, a competência do
fornecedor no quesito qualidade.

Das inúmeras possibilidades que
existem, as que mais têm tido sucesso são
aquelas em que o fornecedor de um item,
por exemplo, provoca auditorias no seu
cliente, proativamente, isto é, sem que
ninguém tenha pedido, avaliando etapa
por etapa, de seu processo de produção,
o grau de contribuição daquilo que ele
fornece, visando a qualidade percebida
final do produto ou serviço do cliente
perante o cliente dele.

Em outras palavras, procura
demonstrar e revela claramente que
o seu compromisso de qualidade está
vinculado ao sucesso do produto do
cliente do seu cliente.

Quando isso acontece, a
dimensão qualidade chega a atingir,
perceptualmente, o seu maior nível
de admiração, trazendo a percepção
do novo para aquilo que tinha tudo
para ser velho..

Como mencionei, há inúmeras maneiras
de conduzir a dimensão qualidade
no sentido de se manter um cliente
entusiasmado com seu fornecedor, e
este com aquele, mas esse reavivar da
qualidade via análises periódicas, no foco
do cliente, produz resultados tais que
marcam e sinalizam o empenho real do
fornecedor diferenciado.

A dimensão seguinte diz respeito às
relações sociais construídas entre as
pessoas que foram sendo integradas desde
o início dos negócios, quando o cliente
ainda era considerado novo, e as outras
que passaram a compor as equipes de um
lado e de outro; são as que correm maiores
riscos, prejudicando e, muitas vezes,
roubando valor percebido.

Quando a saúde dessas relações sofre
abalos, os clientes "ficam" com seus
fornecedores, mais do que se sentem
"casados" com eles. Sujeitam-se a
uma situação irregular no lugar de um
verdadeiro compromisso. Esse "ficar"
leva a duas formas de vínculos possíveis:
• Uma ligação de pura conveniência

momentânea, regada a interesses
imediatos unilaterais, onde prevalecem
a subserviência e a desconfiança, ou

• Uma relação de dependência nociva
onde manda mais quem, naquele
momento, pode mais.
Um caso típico é o daquele cliente que,

carente de atenção, simula problemas
banais, ou faz deles um exagero qualquer
para ter à sua disposição os técnicos
e os gerentes do fornecedor, nos mais
absurdos momentos, pela necessidade
primária de se sentir importantes e
finalmente atendidos.



Relações, no mundo dos negócios
entre empresas, são sempre
entre pessoas e têm origem, num
primeiro momento, na satisfação
de suas necessidades técnicas que,
razoavelmente atendidas, vão se
ampliando para outros campos
mais intangíveis que reforçam a sua
continuidade e geram preferências.

Hoje em dia os bons fornecedores,
chamados de preferenciais pelos seus
clientes, são aqueles que, além de
disponibilizarem excelentes produtos,
nas melhores condições de entrega e
suporte técnico, são capazes de criar
contextos de cooperação de tal grandeza
que fazem com que o conforto que as
pessoas desfrutam, no campo das suas
relações, seja o condimento que as
tornam únicas, no foco dos seus clientes,
alem de protegê-las dos ataques de
concorrentes predadores.

Pois bem, na dimensão social, o
que muitas vezes acontece é que o
fornecedor imagina que as pessoas
que o recebem, no cliente, uma vez
conquistadas ou atendidas nos aspectos
técnicos, estejam, para sempre, aliadas a
sua causa. Um engano imperdoável!

As pessoas mudam porque evoluem,
seja por sofrimentos ou por esforço
deliberado de desenvolvimento.

É uma enorme imprudência acreditar
que o ocorrido no início de um processo,
que começou com um primeiro pedido
e um fornecimento que deu certo, foi
suficiente para que tudo o mais tenha se
estabelecido e se cristalizado para sempre.

Valor percebido pelo cliente, como
tudo o que é percepção, muda e
muda muito com o passar do tempo.
Percepções são impactadas por conceitos
e pré-conceitos que são, ao mesmo
tempo, fortes e frágeis.

Cuidar de conceitos e pré-conceitos
instalados nas relações interpessoais

vem a ser essencial para a saúde mental
dos envolvidos. Há quem acredite que
muitos "fantasmas" que surgem no meio
de relações saudáveis acontecem mais por
falta de re-alimentação da própria relação
do que por qualquer outra razão.

Como neste caso relatado por um
empresário da área metalúrgica,
prestigiado fabricante de auto-peças:

"Quando fomos contatados para
atender a uma demanda daquele cliente,
tivemos o cuidado de reunir muita gente,
das suas diferentes áreas, para que a
nossa oferta pudesse atender a todos os
requisitos que eram colocados por ele.
Nesse afã, passamos a conhecer um time
impressionante de profissionais, com os
quais acabamos por fazer até amizade, em
alguns momentos. Nós nos sentíamos em
casa quando íamos até lá e eles também,
quando os recebíamos na nossa fábrica.
Posso dizer que ficamos fazendo parte da
família deles e eles da nossa.

Pois não é que, um certo dia, sem
que nos déssemos conta, os caras nos
surpreenderam com essa:

'A partir de agora nós vamos mudar
muitas coisas aqui dentro e queremos
combinar uma maneira de irmos,
paulatinamente, dividindo com
uma outra empresa as quantidades
do que vocês nos vêm fornecendo,
porque queremos integrar melhor o
que fazemos na produção.

A partir de agora estamos prevendo
alguém que possa fornecer um sistema
mais do que um produto sozinho. Vocês
são ótimos como fornecedores do produto,
mas, de agora em diante será preciso uma
integração maior e neste ponto queremos
uma empresa capaz de atender num
espectro mais amplo.

Pela nossa relação e amizade, esperamos
que vocês nos entendam.'

Caímos de costas!
Como pôde haver tamanha falta de



consideração e reconhecimento depois
de tudo o que fizemos para eles! Perdi
a conta das vezes que facilitamos as
coisas para eles, criando soluções que
eles nem imaginavam, pusemos estoques
consignados quando ninguém fazia...

Para que tudo isso? Para NADA!
Eles hão de quebrar a cara, vocês vão ver!
Passado um tempo, o que aconteceu

foi o seguinte: o cliente estava buscando
integrar o sistemas de produção,
deixando de trabalhar como se cada
parte fosse isolada, para juntá-las de
forma mais produtiva. Para tanto,
descobriu um outro fornecedor que não só
tinha o que o antigo fazia como podia
completar com uma série de outros
serviços que asseguraria o sistema
que ele, o cliente, almejava".

Bem, até aqui, nada de novo. Trata-
se de um clássico caso no mundo
empresarial; acontece que o primeiro
fornecedor não só tinha o que faltava
para o cliente como já fazia algo
parecido em outro lugar.

Por que então deixou escapar essa
oportunidade? Simplesmente porque
se fechou no campo em que atuava,
acostumando as pessoas do cliente
e as suas, que interagiam, num
mundo próprio e murado, a título
de proteção e resguardo.

Conclusão: ninguém associou, nem
do lado do cliente nem do fornecedor,
que as tais mudanças em prol da
produtividade, via sistema, tinham
algo a ver com que estava sendo
historicamente fornecido. Foi preciso
que alguém de fora "levantasse a lebre".

A dimensão social das relações
criadas entre as empresas, se não
bem entendida, pode vir a esconder
oportunidades que estão ao seu redor
e que trariam substantivos ganhos
para ambos os lados e que, de outra
feita, põem a perder histórias de

sucesso construídas com muito esforço
e dedicação. Sem dúvida alguma, a
dimensão social precariamente gerenciada
é capaz de provocar os maiores danos no
ambiente entre empresas.

Uma idéia, que admiro muito pelos
seus bons resultados, é a de reunir,
ritualisticamente, pelo menos duas
vezes ao ano, todos os profissionais-
chave de ambas as empresas numa
espécie de encontro de atualização das
novidades e dos casos vividos pelas duas
organizações, objetivando colocá-los
a par do que tem acontecido com cada
uma nos seus negócios, estimulando a
curiosidade de cada um dos presentes
para novos saltos e soluções.

Quando isso se dá, além dos irresistíveis
novos negócios que emergem, as pessoas
reforçam seus vínculos e ampliam o seu
networking abrindo, naturalmente, as suas
visões para o novo e para aquilo que pode
ser antecipado.

Acredito que não haja nada que um
bom atual cliente possa estar precisando
e que um fornecedor preferencial,
autêntico, não possa arranjar um jeito de
indicar uma solução ou providenciar o
que seja necessário. Se isso não acontece
então houve, de partida, uma falha nessa
dimensão social a que me refiro.

A dimensão da inovação é aquela que
pode ter uma influência preponderante
nessa missão de manter clientes atuais,
por estar na sua alçada as ações de
destruição criativa de soluções que ficam
obsoletas com o tempo, enferrujando o
valor que um dia foi percebido.

Fugir do igual é sempre a melhor
saída para se renovar.

A tendência a se repetir o já conhecido,
principalmente no que toca a produtos
e serviços, acaba se tornando uma
verdadeira prisão que deixa o "fazer
certinho as coisas" prevalecer sobre o
"fazer as coisas certas".



A inovação, como geradora contínua
de valor percebido, ao contrário do
que se poderia supor, não depende da
atitude de uma empresa em mudar tudo
a toda hora, mas sim de estar adequando
tudo a cada instante.

A adequação é sempre mais
impactante do que a sofisticação
tecnológica, sob o ponto de vista do que
venha a ser mais contributivo e de valor.
Aliás, o moderno, muitas vezes, não é o
mais apropriado.

O desafio das empresas-clientes, na
busca do seu sucesso, tem mais a ver
com a maneira como decodifica sinais
tênues, emitidos pelos seus clientes e
mercados, que possam ensejar novas
aplicações para o que produz.

Nesse ponto é que se torna
imperativo desenvolver-se urna visão
crítica que permita que a empresa
possa separar o que é "eterno" ou mais
perene, daquilo que é apenas moderno
e, portanto, mudar sempre.

Quando um fornecedor entende essas
sutilezas, centra sua atenção em prover
o que dura mais para o cliente e que dá
sentido à sua contribuição e, ao mesmo
tempo, cuida de se adequar, a cada
passo, ao que pode estar mais em dia, na
sua oferta, de modo a atender o que vai
se modernizando com o tempo.

Se o centro estiver no moderno, será
difícil criar algum tipo de valor percebido
duradouro junto aos seus clientes atuais.

O que faz uma proposta técnica
ser percebida como renovada
continuadamente está relacionado com o
seu caráter, aquilo que tem de essencial
(valores intrínsecos) e que não muda e
nem se perde, somado àquilo que a faz
estar em dia com o que existe de mais
atual (valores extrínsecos).

Um descuido, por menor que seja,
nesse saudável equilíbrio, provoca no
cliente atual a sensação de que as coisas

Na dimensão
inovação a ordem
deve ser: zelar
pelo essencial
e tratar de ficar
up to date
com o resto

naquele fornecedor pararam de evoluir;
algo como se estivesse estagnado no
campo tecnológico ou, pelo menos,
desafinado se comparado aos mais atentos.

Por isso, na dimensão inovação a
ordem deve ser: zelar pelo essencial e
tratar de ficar up to date com o resto.
Uma idéia irresistível, e que pode
atender agora a uma das mais dramáticas
preocupações das empresas que sonham
em estar aqui no futuro, está ligada à
sustentabilidade. Recursos naturais,
ambientais, da vida animal, dos vegetais,
humanos, se transformaram na onda
predominante do planeta azul.

Um saudável movimento na linha da
inovação, a meu ver, que poderia fazer
toda a diferença, na manutenção dos
atuais bons clientes, seria a identificação
parceira de recursos inéditos para se
fazer as mesmas coisas, somado ao uso
inédito de recursos conhecidos para se
fazer coisas novas.

Pela minha experiência, estão aí
saídas interessantes para a fortificação
da integração com os bons clientes, via
um olhar inovador sobre soluções já
consagradas de valor.



A última das quatro dimensões que
levantamos no IMI tem a ver com o que
chamei de regulamento, e se refere aos
procedimentos, regras e práticas que
se consagraram no sistema de gestão
mercadológica da empresa fornecedora.

Concebido com ênfase no controle
mais do que na conquista, atração e
manutenção de bons clientes, esse
conjunto de regras administrativas
tradicionalmente se baseia em
abordagens que premiam preço e
'volume sem a preocupação do quem,
do como e do para quê.

Como resultado primeiro, acaba
induzindo a força comercial a privilegiar
o repetido, o baixo risco e o menor
esforço. Isso sem falar que, por
estar centrado no controle, instiga a
desconfiança como o mote principal.

Esta questão é tão séria que na maioria
dos casos de problemas com os atuais
clientes o pivô do conflito sempre
esta na área de regulamentos, regras
burocratizadas, práticas pouco claras e
assim por diante.

Como quase sempre as medidas de
performance comercial, nestes casos,
não levam em conta os cuidados que
se deve ter na direção dos clientes
atuais visando mantê-los, a própria
equipe de vendas é compelida a voltar
a sua atenção para os novos clientes
porque deles é que virão os bônus e as
promoções. Este é mais um empurrão
para que a empresa não se preocupe
tanto com os atuais clientes.

A saída para essa importante dimensão
é, sem dúvida, "reengenheirá-la",
compromissando-a com a criação de
valor, libertando-a dessa paranóia de
ser o mais clássico entrave nas relações
duradouras com os bons clientes.

Um primeiro passo poderia ser o
seu mapeamento, de forma a se poder
identificar os furos por onde o valor
percebido pelo cliente se esvai.

Esses obstáculos surgem devido
a cacoetes internos, provavelmente
"inventados por gente que não gosta
da gente", que nasceram de uma visão
mais cartesiana do que heurística, sendo
esta, nos dias de hoje, um traço dos
sistemas organizacionais desenvolvidos,
•que juntam e orquestram sempre
duas agendas, uma técnica e outra
comportamental.

Por que então manter clientes não
seria assim tão atrativo como conquistar
novos parece ser?

Acredito que as relações com os
clientes, como relações entre pessoas
que, num dado instante, representam
empresas, padecem dos mesmos
impactos a que nós, seres humanos,
estamos sujeitos socialmente.

A arte de manter bons clientes tem
a ver com o desenho de contextos nos
quais a solidariedade e a generosidade
são os lápis de cor. Os talentos pintores
farão com que:
• A descoberta seja mais forte que a

familiaridade que oculta valor,
• O inédito se faça sempre presente no

lugar do previsível,
• O mágico se sobreponha sobre a rotina,
• O especial elimine a indiferença e
• O futuro prevaleça sobre o passado.

Prezado leitor, penso que,
independentemente do estágio em que
sua empresa possa se encontrar, essas
reflexões sempre podem ser úteis e, no
mínimo, reforçar a tese de que devemos
realmente cultivar a aliança com aqueles
que nos trouxeram até aqui e que, se
forem genuinamente acolhidos, nos
levarão para um futuro ainda melhor.
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