
conhecer as práticas e ferramentas do marketing 
para mantê-los satisfeitos. É aí, na satisfação e 
construção de relacionamento com clientes, que está 
a dificuldade, é onde mora o perigo. Muito se fala de 
relacionamento com o cliente, mas são raras as ações 
eficazes que mantém sua lealdade. 
A relação satisfação/lealdade do cliente é curiosa e 
passa por três estágios: 
O primeiro é a deserção - provocada pela insatisfação, 
pela decepção, e, nessa fase, o cliente pode se tornar 
um terrorista, fala mal de tudo e de todos: produtos, 
serviços, pessoal de suporte, marca. 
No segundo, pode atravessar uma zona de indiferença, 
onde há grande chance de troca do fornecedor. Para 
o cliente desse estágio, o que recebe em troca não faz 
qualquer diferença, 
Indo para a outra extremidade, a da afeição, que é 
a que conta com os clientes muito satisfeitos, que 
têm suas questões atendidas plenamente. Em certos 
casos, são apelidados de apóstolos. Esses elogiam a 
empresa em público, são praticantes do boca a boca 
positivo. Tê-los, é como atingir o Nirvana. 
No dia do cliente - e claro, em todos os demais -, o 
cliente merece toda a consideração, todo o respeito. 
Nós, tanto na condição de pessoa física ou jurídica, 
não gostamos da deserção. Desde que, é claro, 
nossas necessidades e interesses sejam atendidos e 
valorizados. 
Nas relações com nossos clientes, cumprir a 
promessa de atender com qualidade, entregar o 
que foi prometido, é por si só, na maioria dos casos, 
surpreendente e leva à fidelização. Simples assim! 
Portanto, a proposta é atender clientes visando 
relações de longo prazo. Quando isso é percebido, 
emerge um encantamento, uma satisfação, e a 
freguesia, essa sim, agradece a preferência! A ut
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Text Box
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