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Criar e consolidar relacionamentos com os clientes é fundamental para o êxito. O principal 
objetivo de uma empresa vai além de satisfazer as necessidades de seus clientes. Além de ter 
o melhor produto, configurar o negócio para facilitar a experiência de compra é o básico 
essencial para obter mais oportunidades de negócios. A melhoria contínua na experiência dos 
clientes tornará mais provável que eles voltem para comprar novamente, confiem na marca e 
recomendem os produtos para parentes e amigos.  
 
Nesse contexto, criar e consolidar relacionamentos com clientes nas vendas diretas é 
fundamental. O impacto do valor do cliente (ou o total dos valores de consumo deste cliente 
ao longo de sua relação com a empresa) é um dos principais conceitos que precisam ser 
apreendidos. E o próprio valor de mercado da empresa é, em grande parte, influenciado pelo 
relacionamento da empresa com seus clientes, que pode ser a garantia de receitas futuras. 
Portanto, a criação de relacionamentos estáveis e sólidos com clientes significa muito mais que 
apenas incremento nas vendas. No caso das vendas diretas, por exemplo, significa 
sobrevivência.  
 
Pode-se dizer que a palavra valor tem três características próprias: é subjetivo; varia com o 
tempo; e pode ser positivo ou negativo. Manifestações positivas de valor são chamadas 
benefícios, e as negativas são perdas ou danos. Por isso, pode-se afirmar que um conjunto de 
ações/atividades pode agregar ou diminuir valor em serviços e produtos.  
 
O ambiente de negócios no setor de vendas diretas evoluiu para um modelo de maiores 
esforços na captação e encantamento do cliente. Além disso, a maior concentração e 
consolidação no mercado obrigaram as empresas do setor a se diferenciarem por meio de 
vantagens competitivas que se iniciam na qualidade superior e na gama de ofertas de produtos 
e no relacionamento, que deve ser contínuo. O cliente da venda direta geralmente é conhecido 
e até amigo do revendedor, o que necessariamente implica maior responsabilidade das 
empresas de venda direta para com toda a cadeia produtiva, pois o cliente tem definitivamente 
um rosto e um nome, não é apenas uma estatística. Por isso, os produtos têm um valor 
agregado maior, já que, além de cumprirem o que prometem, devem criar experiências 
positivas nos clientes, por meio do contato com revendedores bem treinados que oferecem 
assistência contínua.  
 
As empresas do setor de vendas diretas vêm focando em iniciativas que contribuam 
sensivelmente para oferecer produtos diferenciados, a custos competitivos e com todos os 
diferenciais que integram o setor, principalmente o ponto de contato com o cliente. Aqui vão 
dois bons exemplos. A WOW! inaugurou um novo nicho em vendas diretas: o de agências de 
viagens. Seu diferencial é vender produtos turísticos para o público em geral por meio do 
marketing de rede. O negócio consiste basicamente de duas atividades. A primeira é oferecer 
os passaportes WOW! a outras pessoas. A segunda é convidar essas pessoas a ingressar no 
sistema de vendas em rede, repetindo o seu sucesso.  
 
Outra iniciativa vencedora foi o lançamento do Artistry Time Defiance Serum Reparador 
Intensivo pela Amway Trata-se de um tratamento antienvelhecimento que utiliza alta 
tecnologia e reduz as linhas e as marcas de expressão. Criado como alternativa para atender 
mulheres que utilizam procedimentos cirúrgicos ou outras técnicas agressivas à pele do rosto, 
foi direcionado para classes mais elevadas e traduziu-se em um sucesso de vendas não apenas 
para o seu target, mas também para outras classes sociais. Para atendê-las, a empresa 
ofereceu um programa de parcelamento que resultou em uma procura espantosa.  
 
Para competir no futuro e mesmo sobreviver, as empresas precisam, cada vez mais, ser 
redefinidas com foco no cliente e no valor agregado dos produtos que oferecem. Para isso 
acontecer, no entanto, é necessário que os conceitos básicos estejam perfeitamente 
compreendidos e internalizados.  
 



A estratégia de relacionamento com clientes deve ser totalmente alinhada com as estratégias 
de negócio, ao passo que as transformações necessárias em processos, organização, métricas 
e cultura devem ser adequadamente consideradas. Caso isso não ocorra, os resultados serão 
frustrantes, tanto para a empresa quanto para os clientes.  
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