
SE VOCÊ REPRESENTA UMA EMPRESA DE TELEFONIA

CELULAR, UMA SEGURADORA OU UMA INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA, PERGUNTE A SI MESMO QUANTOS CLIEN-

TES NOVOS SUA EMPRESA CONQUISTA A CADA ANO.

MAS ANTES DE RESPONDER, VAMOS ESTABELECER A

DEFINIÇÃO DE UM "CLIENTE NOVO".

Para muitas empresas, ele é o indivíduo ou
empresa com quem nunca fizeram negócios an-
teriormente. Porém muitos "clientes novos" são
na verdade clientes reciclados uma vez que já fi-
zeram negócios com a concorrência. Considero
que o novo é aquele que nunca tenha usado os
produtos ou serviços oferecidos não somente pe-
la sua empresa, mas também pela concorrência.
Neste momento se pode-se perguntar qual a ra-
zão de minha insistência em uma definição tão
rígida. A resposta está na mentalidade do cli-
ente. Diferentemente dos verdadeiros novos
(para a indústria), os clientes reciclados trazem a
bagagem proverbial. Provavelmente já tiveram
experiências negativas por um longo período de
tempo e, portanto, terão um conjunto de
expectativas que não serão compartilhadas pelos
"novos".

Clientes reciclados são um grupo diverso e
o motivo que os levam a trocar de fornecedor
de produto ou serviço deveria fazer com que
as empresas reconsiderassem os relaciona-
mentos iminentes.

Os que geralmente trocam de fornecedor o
fazem por um dos seguintes motivos:
l. Deterioração do relacionamento com o atual

fornecedor Nesse cenário, o fornecedor, e não

o cliente, pode optar por terminar o relacio-
namento devido a questões financeiras (ren-
tabilidade).

2. Busca por preço O cliente tem uma percep-
ção baixa de valor e busca um preço mais
barato em outro lugar.

3. Mudança de preferência O cliente cansou dos
produtos e serviços do concorrente e decidiu
experimentar algo novo.

4. Busca por uma solução melhor O cliente
percebe que a solução atual não atende às suas
necessidades adequadamente e está buscando
outro fornecedor que possa oferecer uma so-
lução melhor.
Os três primeiros motivos apresentam desa-

fios significativos e a questão é se as empresas
realmente desejam fazer negócios com esses cli-
entes reciclados. As companhias precisam defi-
nir se eles, com toda a sua bagagem, são clientes
ideais, pois esses indivíduos foram desapontados
por alguma razão a ponto de mudar de fornece-
dor. Dificilmente irão aceitar de imediato um
novo produto ou serviço. Provavelmente estarão
pouco dispostos a se empenhar totalmente com
o novo fornecedor até que se prove ser melhor
que o anterior. O relacionamento é condicional:
o novo fornecedor deve provar para os clientes
céticos que pode oferecer experiências que, no
mínimo, atendam às suas expectativas.

Clientes reciclados precisam ser gerenciados
de forma diferente dos novos. Antes de estabe-
lecer relações comerciais com eles, as empresas
precisam identificar os motivos que os levaram a

As experiências não devem apenas exceder
as decepções anteriores dos clientes



mudar de fornecedor. Embora isso não
seja fácil, é fundamental para assegurar
relacionamentos lucrativos. Afinal, um
relacionamento pode ter sido proposi-
talmente terminado por uma empresa
na esperança desse cliente vir a ator-
mentar a concorrência. Gerenciar clien-
tes reciclados com sucesso pode deman-
dar a criação de experiências direciona-
das. Mesmo que as vivências passadas
não resultem de ações da nova empresa,
a companhia terá de gerenciar essas ex-
periências. Caso as decepções passadas
não sejam tratadas rapidamente, elas
irão obscurecer a nova relação e limitar a
possível rentabilidade e duração da re-
lação. As empresas precisarão estruturar
a relação no contexto das experiências

passadas e enfatizar recomendações e
evangelização como formas de demons-
trar satisfação do cliente.

Diferentemente dos clientes novos
que não têm um histórico de decepção,
os reciclados carregam muitas experiên-
cias negativas. Em muitos mercados,
existem poucos clientes verdadeiramen-
te novos - a maioria é reciclada. Essa
realidade significa que as empresas
precisam dar muita atenção a eles e criar
experiências que tratem de decepções
passadas. Entretanto a questão mais crí-
tica é decidir se ele é um cliente que me-
rece fazer negócios com sua empresa. Se
preço for uma condição básica, a empre-
sa terá de decidir se o cliente vai se ade-
quar bem a isso. Porém quando um cli-

ente reciclado é selecionado, torna-se
incumbência da empresa planejar e ofe-
recer experiências que tratem ampla-
mente de desafios e frustrações. As ex-
periências não devem apenas exceder
decepções passadas, mas exceder tam-
bém as expectativas atuais!
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