
Ganhar tempo para o cliente, ou em benefício dele, torna-
se hoje um dos mais importantes componentes do valor
percebido. As melhores empresas costumam cuidar bem
dos seus tempos internos, mas nem todas dão a mesma
ênfase ao tempo do seu cliente, vital na construção de
relações significativas. O artigo traz sugestões muito
úteis, voltadas para a inserção do tempo do cliente nas
agendas e nos cronogramas.

Dizem os estudiosos que o ser humano descolou do resto da
criação quando teve noção da sua finitude.

Foi daí, certamente, que, ao contrário dos outros animais, passou
a ter de evoluir, pois seus anseios e desejos passaram a ser muito
maiores do que as possibilidades individuais para sua realização.

A certeza de que há um fim, ou pelo menos o encerramento de
um ciclo depois de uma jornada, fez do tempo o condimento mais
sério e importante de sua vida aqui na terra.

Não é por outra razão que aqueles eventos que nos trazem muita
alegria e felicidade são sempre associados a momentos inesquecíveis,
assim como tristezas e contrariedades são sempre relacionadas a
outros, identificados como momentos difíceis.

O tempo sempre foi e será o ativo humano mais vital.



Quanto tempo isso vai levar?
Quanto tempo mais preciso esperar?
Quanto tempo está incluso nisso?
Quanto é por hora?
Quanto se ganha por hora?
Quanto falta?
Você não me deu tempo!
Preciso de um tempo!
Estou vivendo um tempo
de mudança...
Estou em transição; vou
dar um tempo.
Não tive tempo!
Falta tempo para mim...
Perdi um tempo danado lá!
Fui quatro vezes,
fiquei um baita tempo na fila...
Foi tudo tão rápido que
nem percebi!
Queria tanto que o tempo voltasse!
Quanto tempo mais eu posso ter?
Dá um tempo, vai!
Você não consegue me passar
à frente?... Não posso esperar!
Quanto tempo vai levar
o seu compromisso?



Tendo o tempo esse nível de
importância, me parece claro que
cuidar e fazer valer o próprio tempo
e o de alguém que respeitamos é
assegurar ganhos verdadeiros por
serem do maior significado.

Curiosamente, embora todos nós,
de uma forma ou de outra, estejamos
conscientes da vital importância do
tempo, ele não tem sido considerado
à altura em nossa vida — nós como
pessoas — e, coerentemente, não é levado
em conta na construção
de valor das
empresas com
que lidamos.

No campo empresarial a dimensão
tempo é tratada, na maioria dos casos,
de maneira rudimentar, como mais um
dos inúmeros medidores-indicadores de
produtividade. Voltada, principalmente,
para a busca apenas da excelência
operacional da organização, a grandeza
tempo é entendida no mesmo nível de
outros objetivos internos do negócio,
tradicionalmente pouco conectados
com o compromisso de criar valor
para o cliente.

Paradoxalmente, as reclamações de
clientes sempre têm a ver com tempo.
Não importa realmente o que tenha
acontecido, mas, sim, quanto tempo
foi tomado do cliente para que as
coisas se ajustassem.

Uma entrega que não se cumpriu
no prazo combinado causa um grande
transtorno, como se sabe; mas o cliente
não ter a menor segurança de quando ela
se dará provoca um mal-estar
muito maior.



É sempre importante nos
lembrarmos do teor das principais
questões com os clientes:
• Vendemos uma coisa, entregamos

outra coisa e, depois de idas e vindas,
mandamos o que tinha ficado
acertado. Leia-se, tempo perdido e
tempo tomado de alguém.

• Marcamos uma data, realizamos
em outra e o cliente recebeu,
efetivamente, em outra.

• Cobramos tudo antes do cliente
receber a mercadoria que, por sinal,
estava atrasada. "Da próxima vez
vocês me mandam o produto pelo
banco e a conta pela empresa, não
se esqueçam!", clama o arrepen-
dido cliente.

• A máquina parou e a manutenção
de emergência levou oito horas para
cumprir seu papel. Ficamos com a
fábrica parada! Quero ver quem vai
pagar o prejuízo!

• Informações! Dezenas de contatos,
com gente diferente, obrigando o
cliente explicar a mesma história
um punhado de vezes para, muito
tempo perdido depois, conseguir
um arranjo improvisado.

Todos esses desencontros estão
relacionados com o desrespeito e o
abuso do tempo do cliente e das
pessoas da própria empresa. Esse
mau uso do tempo passa para o cliente
uma severa demonstração de desatenção
da empresa, que é fatal para a sua
sobrevivência porque destrói o valor
que o cliente percebe da empresa.

Além dessas perdas desnecessárias, no
que parece ser mais visível e concreto na
atuação da empresa, o mais prejudicial
ainda acontece: uma clara demonstração
da falta de atenção para com pessoas
do cliente, responsáveis pelo nível de
percepção de valor do fornecedor.

E quando se entra no território da
percepção, por estar ligada a sentimentos
e emoções, portanto, um mundo
intangível, a dor não tem cura e o
tratamento não é exatamente algo muito
fácil de se conduzir.

Não é surpresa para ninguém que
essas desatenções afetam mortalmente
as relações de significado que, a duras
penas, foram construídas.

Por outro lado, as referências que
enaltecem uma empresa também estão
ligadas ao tempo dedicado às pessoas
que as escolheram como fornecedores:
• São muito atentos ao que precisamos,

não têm pressa quando estão conosco.
• Ouvem a gente com a maior paciência

do mundo. Parece até que somos os
seus únicos clientes.

• Estiveram conosco um punhado
de tempo! Não mediram esforços
para entenderem muito bem o
que precisávamos. Quando
mandaram a oferta, ela era exatamente
o que queríamos sem a gente ter
sabido pedir!

• Bem, o segredo deles está em dedicar
o melhor tempo deles para conosco.
Não tem segredo. Eles não aparecem
aqui só para tirar pedidos ou fazer uma
visita vazia como ps outros fazem. O
negócio deles é sério! Esteja certo, é por
isso que eles são os líderes para nós!

Sendo assim, está mais do que na
hora de as empresas estabelecerem um
processo inteligente e criativo de fazer
do tempo um dos mais fantásticos
diferenciadores de valor no foco dos seus
clientes. Uma máquina de gerar valor
percebido no foco dos seus clientes.

Provoco o prezado leitor com algumas
idéias que temos trabalhado, não só
na JCTM como também nas Usinas
de Conhecimento do Instituto de
Marketing Industrial:



Tempo é valor se for a
expressão de uma crença

A empresa deve definir o que quer dizer
tempo para ela. Deve associar, de alguma
maneira, qual valor pelo qual espera ser
distinguida tem a ver com o tempo.

Pessoalmente, gosto muito de uma
tríade que diz profundamente do ser
humano e que, se levada a sério, pode
servir de moldura para um conceito de
tempo que gera valor:
• O tempo deve permitir que se faça o

que é certo e não o que é o mais prático,
• O tempo deve assegurar que se faça

o que é verdadeiro e não exatamente
aquilo que todos fazem,

• O tempo deve dar chance para que se
faça o que é mais belo, de acordo com
aquela cultura, e não o vulgar, que, é o
mais primário.

Tempo e outros tempos

Os tempos não são iguais, nem no
relógio. Uma hora pode querer dizer
uma coisa ou outra. Quem diz o que
o tempo é não somos nós, mas aquele
que é impactado pelo tempo que eu
disponibilize.

Tempos podem ter naturezas
muito diferentes.

A experiência nos tem mostrado
que há alguns diretórios interessantes
relativos ao tempo e seus impactos na
percepção de valor:
• Há um tempo em que a conveniência

vem à frente de qualquer outra coisa.
Um "tanto faz" diante de alternativas.
Nessas ocasiões o "mais rápido" será
o melhor. Algo como se a velocidade
fosse o mais esperado.

• Há um tempo que, embora estejamos
nos propondo a ele, o transformamos
em algo muito mais proveitoso e que, no
final das contas, acaba valendo mais do

que o próprio acontecimento que lhe deu
origem. O clássico exemplo é o daquele
evento que inventamos, organizamos e
a sua preparação nos deixa saudades até
hoje. Esperar pela festa acabou sendo mais
marcante que a própria festa. Costumo
chamar esse tempo de tempo do sonho.
O comprimento do tempo aqui não se
mede com relógio, pelo contrário, se mede
pela extensão e valor da conquista; coisas
das emoções humanas.

• Há um tempo que muda a vida do ser
humano. Nasce de uma escolha feita
ou de mero acaso provocado por uma
ordem maior que nós. Esse tempo, que
toca a alma de uma pessoa tornando-a
melhor e mais realizada, é o que chamo
de tempo da relevância. Um tempo em
que o que faz sentido acontece. Algo
que anima os nossos sentimentos e que é
só nosso, de mais ninguém. O valor que
sentimos em qualquer gesto, atenção,
ou mesmo que emana do significado
de algo material que chega até nós está
sempre relacionado a um tempo especial
que guardamos como o maior carinho
em nosso depósito de momentos felizes
vividos. A relevância desse tempo o faz
único e insubstituível.

Tempo para a empresa
é uma ponte

O tempo é a ligação entre um produto e
o seu valor no foco do cliente.

Os bens, sejam físicos ou não físicos, são
incapazes, por si sós, de gerarem ganhos
para o cliente. Não têm vida completa,
quando muito representam apenas o corpo.
A alma de um produto ou serviço nasce do
cliente que o enobrece fazendo-o valer para
o que foi pensado.

Isso se aplica a qualquer produto, desde
uma moto-niveladora a um piano.

Sem a participação do cliente, nada
cumpre o seu papel.



Para que um cliente, por sua vez,
exerça o seu papel ele precisa ser
assistido na mais ampla acepção
do termo; desde as alternativas, a
escolha, a "instalação", a operação,
a "manutenção", a conquista dos
resultados esperados, até a sua reco-
mendação a pessoas tão boas como ele.

Esse empenho do cliente, o único
legítimo a dizer do valor de alguma
coisa, só acontece se houver um
empenho do fornecedor.

Como se trata de conhecimento,
atitude e, sobretudo, comportamento,
demanda tempo de dedicação de
ambos os lados.

Portanto, não importa o produto ou
o serviço que é "fabricado", o que o
cliente usufrui é o que consegue fazer
com o que adquire, o que, por outro
lado, depende do que aprendeu com o
tempo que lhe dedicaram a ensinar.

Por isso que, desde há muito, as
boas empresas não separam produtos
de serviços. Qualquer coisa que se
fabrique dependerá do cliente como
um co-maker.

Tempo é processo e assim
deve ser gerenciado

Um processo como esse requer um alvo
primordial. Exige, por conseguinte, metas
e um desenho capaz de ser entendido e
instalado, focado em resultados de valor
no foco dos clientes.

Um tempograma, como chamo aqui
em casa, construído em parceria com as
diferentes áreas da empresa, explicitando
os tempos e seus impactos na criação de
valor no foco dos clientes, pode ser de
grande valia.

É possível, com razoável clareza,
identificarmos, em parceria com as
diferentes áreas da empresa, as estações
críticas em que alguns tempos assumem
potenciais inacreditáveis de valor percebido,
ao lado de outros que, na percepção do
cliente, contraem esse mesmo valor. Por
exemplo, identificando-se quando deve
prevalecer a eficiência no interesse do cliente
ou quando a atenção é o predicado mais
importante. Em outras palavras, quando,
no foco do cliente, a conveniência fala mais
alto do que a relevância.



O gráfico da página anterior registra,
por exemplo, um caso em que a tônica
do atendimento para um determinado
cliente, historicamente, tem-se dado
com ênfase na conveniência, isto é,
por uma série de razões esse mesmo
cliente prefere a eficiência como o
predicado principal do fornecedor.
Pois bem, tomando-se em conta essa
peculiaridade, a companhia mapeou
suas diferentes estações de contato com
o cliente relacionando-as com pacotes
de tempos envolvidos e como eram
sentidos no foco do seu cliente.

De posse dessa análise, como
mencionei anteriormente, feita
ouvindo as diferentes áreas da empresa
fornecedora e suas correspondentes no
cliente, constatou-se que os chamados
tempos discricionários, geradores em
potencial de impaciência, ocupavam
mais espaço do que aqueles outros
capazes de se tornarem relevantes e
notáveis no foco do cliente.

A partir desse mapa uma série de
medidas puderam ser tomadas, não só
no sentido de minimizar "impaciências"
como, principalmente, fortalecer
aqueles momentos em que dedicações
especiais poderiam potencializar o
sentimento de relevância nessa coligação
de profissionais-pessoas, como é o
objetivo maior do Marketing Industrial.

A partir de radares de tempo como
esses, é possível para uma companhia
estabelecer processos de gestão do
tempo sentido pelo cliente, r
eforçando e ampliando o seu valor
percebido que, em última análise, é
o resultado maior esperado.

Como o prezado leitor pode
depreender, colocado esse compromisso
com a construção de relações duradouras
com os clientes, tudo o mais na
organização deverá se dar dentro dessa
moldura. E aqui quero me referir desde

o sistema de gestão da empresa às práticas
cotidianas em todas as suas frentes.

Eis alguns outros pontos que podem
merecer maiores reflexões do caro leitor:
• Pressa, Velocidade e Tempo: continentes

muito diferentes, quase sempre,
confundidos e mal conduzidos.

• O Tempo Discricionário: um tempo
que "sobra" como perda de processos
imprecisos. Tempos discricionários
podem ser transformados em tempos
importantes se a empresa tiver o tempo
de valor como cultura.

• O Tempo Certo: o tempo que o cliente
sente como valor para ele.

• Detratores do Tempo: por ordem: os
sistemas de gestão (geralmente concebidos
segundo a ética da desconfiança) e as
próprias pessoas, quando não se sentem
realizando algo que vale a pena.

• O Tempo Demais: quando o "além da
conta" rouba o espanto diante da magia
do inusitado, ou quando o menos é mais.
O tempo, portanto, está na essência

do valor que é percebido pelos clientes.
Administrar respeitosamente o tempo

que trocamos com os clientes é o passaporte
para ganhos seguros, maiores e de difícil cópia.

O negócio, portanto, não se resume
simplesmente em minimizar o tempo
do cliente. O segredo está em torná-lo,
a cada passo, o mais relevante possível
para a sua vida.

E hoje em dia, diante de uma paranóia de
curto prazo que fez com que ninguém mais
tenha tempo, fazer da qualidade do nosso
tempo para o cliente um atributo de valor
nos põe à frente da maioria empobrecida que
acredita que o mais rápido é sempre melhor...
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