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Quando uma indústria automobilística faz um recall, reconhecendo uma falha técnica em um 
de seus modelos e oferecendo o reparo gratuito, mesmo preventivo para todos os clientes, 
independente de quando adquiriram o carro, certamente é porque vários clientes apontaram 
algum problema grave. E o que fazem essas indústrias com aqueles clientes que primeiro 
apontaram o problema, antes do recall, caso tenham se queixado quando já expirado o prazo 
de garantia oferecido na venda do carro? 
 
Com certeza fazem de qualquer forma o conserto por avaliarem que tal falha não poderia 
ocorrer, mesmo fora da garantia. E certamente são gratas a esses clientes, pois, sem eles, não 
teriam identificado um problema que, se assumisse grandes proporções, poderia causar 
enorme prejuízo. Sabemos bem que em outras áreas, o “teste molhado”, isto é, feito pelo 
próprio cliente, é essencial para a correção de erros que não foram detectados na fabricação. 
 
A Microsoft é uma que lança seus novos softwares primeiro em versões beta, que são testadas 
pelos clientes e, mesmo depois do lançamento em grande escala, conta com a identificação 
dos “bugs” pelo mercado em geral para corrigir os erros e aperfeiçoar os programas ou até, 
caso os problemas sejam graves demais, para descontinuar com um produto, como está por 
acontecer com o problemático Windows Vista. 
  
A rigor, os fabricantes deveriam remunerar ou pelo menos premiar os clientes que lhes 
apontam problemas que seus engenheiros não detectaram... Mesmo sem esperar das 
empresas atitudes tão magnânimas e avançadas, até pela experiência de recalls em várias 
áreas (e não apenas nos automóveis) estamos acostumados, como clientes, a sermos bem 
tratados quando apontamos uma falha grave num produto ou num serviço. 
 
Já me aconteceu algumas vezes de ter até uma garantia estendida voluntariamente por 
empresas quando apontei problemas sérios fora do prazo do respectivo contrato. Assim, me 
causa o maior espanto quando ocorre de uma empresa fazer exatamente o contrário, isto é, 
me penalizar como cliente por ter identificado e apontado uma falha grave dela. 
 
Isto me aconteceu agora com a aquisição de uma dessas lavadoras de pressão da marca 
Karcher, que adquiri para fazer a limpeza das áreas externas de minha casa. Comprei a 
máquina em agosto de 2008 e na primeira lavagem, feita por um profissional com prática 
neste tipo de equipamento, ela funcionou perfeitamente. Na segunda utilização, uma semana 
depois, ela “negou fogo”, isto é, jorrou um jato de água completamente sem pressão, como se 
fosse uma mangueira comum de jardim... 
 
Desgostoso, mandei guardar o equipamento no quarto de despejo para levá-lo à assistência 
técnica. E aí foram se passando os dias, as semanas, os meses e simplesmente me esqueci 
deste aparelho amarelo, até que, agora em maio, fui relembrado por uma diligente funcionária 
que tem feito a limpeza toda na base de vassoura e rodo... 
 
Ciente de que a garantia do produto oferecida na venda era de um ano, levei-o à autorizada da 
Karcher e foi aí que tive a má notícia... Segundo o parecer técnico do fabricante, o aparelho 
apresenta três peças quebradas: o pistão by pass, o cabeçote e a válvula CPL. E, para meu 
espanto, fui informado de que apenas o cabeçote é coberto pela garantia, as outras peças 
não... e terei que pagar pelo conserto cerca de 1/3 do preço da máquina. 
 
Não tenho a menor ideia de que peças são essas e, aliás, nem quero saber do que se trata. Só 
sei, como cliente, que numa segunda utilização o aparelho não funcionou mais. 
 
Se tanta coisa quebrou com apenas uma utilização, com certeza há algo errado com este 
produto e o fabricante deveria ser o primeiro a desejar saber o que aconteceu, para evitar a 
repetição do problema, se puder. Mas a diretoria da Karcher ignorou meu apelo e afirmou que 
“segundo a lei” (?), a garantia é de apenas três meses e ponto final. Espantei-me com esta 
intransigência... 



 
Eu, como empresário, vivo abrindo exceções de todos os tipos para atender a clientes, em 
nome do marketing de relacionamento com estes e da boa imagem da minha empresa. Sem a 
pretensão de comparar o meu pequeno negócio de livraria virtual com um gigante 
multinacional como a Karcher, minha experiência como executivo de grandes corporações e 
depois como consultor de marketing me fez lembrar de muitas situações em que mesmo os 
grandões abrem exceções... 
 
Várias vezes me lembro de termos ficado gratos a clientes que descobriram e apontaram 
problemas que não tínhamos visto... Houve casos em que até presenteamos clientes por causa 
disso, com extensões gratuitas de assinaturas de revistas ou anuidades grátis de cartões de 
crédito, por exemplo. Será uma questão de cultura? Será que nós, brasileiros, somos mais 
flexíveis (porque mais sensíveis) do que outros, como por exemplo os alemães da Karcher? 
 
Aliás, por curiosidade, fui olhar o site internacional desta empresa, cujo histórico não conhecia 
e que não sabia ser tão grande, com filiais em quase todo o mundo. Achei curioso que ela 
tenha sido fundada na Alemanha em 1935, produzindo fornos de alta temperatura para a 
indústria e “tendo chegado a produzir 1200 unidades até 1945”. 
 
Em 1939, segundo informa o site, a Karcher passou a produzir também peças para motores de 
aviões. Confesso que essas datas e estes tipos de produção me deixaram bastante intrigado... 
De qualquer forma, depois da guerra, a empresa voltou-se para outro mercado, o da limpeza 
industrial e doméstica com aparelhos de alta pressão, no qual, segundo consta, é líder 
mundial... 
 
Tudo bem, com certeza a Karcher deve ser uma empresa “limpa”, séria e respeitadora das leis 
de tantos países, como devia respeitar as da Alemanha naqueles tempos sombrios da história 
da humanidade. Mas bem que poderia aprender alguma coisa sobre aculturação, ou seja, 
adequação às culturas dos países em que opera. 
 
A rigidez germânica com certeza não produz bons resultados em marketing nos países latinos 
e não só neles. Além disso, nós, brasileiros, somos muito comunicativos. Quando nos sentimos 
prejudicados contamos para mil amigos... E uma marca que demora anos para se afirmar pode 
ir por água abaixo (neste caso literalmente) em poucas semanas, quando problemas sérios de 
produto e de atendimento vêm à tona.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 32.  


