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Quando o pedido traz mais problemas do que benefícios para a empresa, é preciso ter coragem de 
recusá-lo 
 
O cliente nem sempre tem razão. Às vezes, é preciso contrariá-lo e deixar de atender a seus 
pedidos. A verdade é essa, por mais na contramão que as afirmações possam estar em relação às 
dicas dos gurus de marketing. O mercado está difícil e não há clientes "para dar e vender", mas, 
sempre que uma solicitação for mais custosa do que benéfica para a empresa, o ideal é ter 
coragem de recusar o serviço. E o comportamento, ao contrário do que se pode pensar, não é 
reservado às grandes empresas: as pequenas também têm o direito de dizer "não". 

 
 
Leia Mais 
 
Recusar cliente exige maturidade  

 
Tentação de aceitar trabalhos é grande, mas negativas mantêm empresas na direção certa  
 
Não se trata de luxo: toda empresa, independentemente de seu porte, precisa ter foco, segundo 
ensinam os consultores. A idéia é a de que o negócio de uma companhia deve ser aquilo que ela 
faz de melhor entre as necessidades do mercado. Quando o pedido envolve outras 
"especialidades", o "não" pode ser a melhor saída. 
 
Ter critério na hora de aceitar um cliente, sobretudo no mundo dos serviços, é fundamental para 
manter a empresa na linha. 
 
"No passado, aceitamos fazer alguns trabalhos sem nem saber como começar. Tivemos de nos 
virar, procurar soluções fora", conta o empresário César Cini, 39, diretor da Cinex, pequena 
empresa de Bento Gonçalves (RS) que, há cerca de seis anos, fabrica portas de alumínio e de 
vidro. 
 
Uma sobrecarga de trabalho fez a empresa perceber a urgência de modificar sua atitude, mas, 
segundo Cini, a mudança só veio mesmo com o tempo, quando a firma se tornou mais estável. 
 
"É difícil não se render ao cliente. A maturidade de não fazer isso é uma conquista. Não dá para  
brincar de trabalhar. Agora estamos preocupados com a rentabilidade." 
 
Especificidade 
Fonte inesgotável de dor de cabeça eram os pedidos específicos, que monopolizavam pessoal e 
exigiam gastos com desenvolvimento de pro dutos. O que ocorreu? 
 
A fábrica decidiu apostar suas fichas em modelos com boa aceitação no mercado - e só neles.  
 
Além disso, passou a recusar pedidos que descaracterizam o design e a qualidade dos produtos e 
deixou de assumir compromissos cujos prazos não pode cumprir. 
 
A estabilidade de que fala Cini é, ao mesmo tempo, causa e conseqüência da capacidade de dizer 
"não". De acordo com os consultores, empresários que já possuem essa maturidade selecionam 
melhor a clientela; nos outros casos, decidir fazer essa seleção é algo importante, que pode 
ajudá-los a alcançar o ponto de equilíbrio que a empresa precisa. 
 
 
 



Quem me interessa? 
A recomendação não é viver procurando motivos para não trabalhar, mas há casos em que o 
comprador se torna de fato desinteressante. 
 
"Quando vejo que o cliente pode ser mais bem atendido por outra empresa, não aceito o serviço.  
 
Se foge da nossa especialidade, acabamos declinando", afirma Mauricio Luís Berndt, 40, gerente 
comercial da Eclipse, que lida com teleinformática. 
 
Marcel Antunes, 27, sócio da agência de publicidade ABC&Z, diz que selecionar clientes e serviços 
foi um longo aprendizado. "Falar "sim" e desenvolver algo que não dá resultado é sempre pior, 
sempre gera reclamações", explica Antunes. 
 
Para as grandes, dizer "não" é mais fácil. O Banco Real, por exemplo, já deixou de conceder 
crédito a empresas que desrespeitavam exigências socioambientais. 
 
Já Pedro Melo, sócio da consultoria e auditoria KPMG, afirma que toda oportunidade de trabalho 
recebida pela empresa passa por dois "filtros": não pode haver conflito de interesses -nem com a 
equipe (os sócios não podem ser correntistas de um banco que auditam, por exemplo) nem com 
outros serviços já prestados- e é preciso que o atendimento não ameace a imagem da consultoria.  
 
"Nossos clientes são submetidos a uma revisão anual." 
 
Se o ramo da empresa é considerado estratégico, atender o concorrente pode ser uma boa razão 
para a recusa. É o que ocorre com grandes agências de publicidade e assessorias de comunicação. 
 



 



 
 
Leia Mais 
 
Hora do "adeus" merece sinceridade  
 
Adotar subterfúgios para dispensar freguês não é estratégia recomendada por consultores  
 
Falar a verdade é o conselho dos consultores na hora de recusar serviços ou comunicar a um 
antigo cliente que a relação terminou. Seja qual for o motivo que levou à decisão de dizer "basta", 
a sinceridade é a melhor arma. 
 
"A franqueza é sempre o melhor sistema de trabalho. Mas precisa vir acompanhada de um 
argumento lógico. No futuro, esse mesmo cliente pode voltar a ser interessante", afirma a 
consultora Miriam Garrido, da Garrido Marketing Comunicação. 
 
"É melhor ser honesto do que atrasar a entrega. É preciso agir com diplomacia, mas sem medo de 
recusar. O cliente tem muitas opções no mercado, alguém vai acolhê-lo", defende João Abdalla 
Neto, consultor do Sebrae-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo). 
 
Segundo o consultor Mario Persona, a sinceridade é uma exigência do marketing de 
relacionamento. "A idéia hoje não é vender muito, cada hora para um, mas ter um cliente para a 
vida inteira", argumenta o consultor. 
 
A franqueza, no entanto, não impede o uso da criatividade na hora de selecionar os clientes. O 
próprio Persona, por exemplo, empregou um expediente bem-humorado em seu site para evitar 
solicitações de palestras fora de seu foco de atuação. Um formulário pergunta o que o cliente 
espera do consultor e dá opções como "Cante, dance, conte piadas, faça mágicas e caretas" e 
"Faça o público gritar, pular e rolar no chão" -essas opções, porém, não podem ser assinaladas. 
 
"Mentira branca" 
Na prática, as pequenas empresas têm dificuldade para dizer toda a verdade ao dispensado. "No 
começo, você quer entrar no mercado. Não dá para dizer ao cliente que não vai atendê-lo por 
falta de estrutura", diz Marcel Antunes, dono da agência ABC&Z. 
 
"Em uma situação dessas, contei uma "mentirinha branca". Disse que estávamos cheios de 
trabalho e que só era possível atendê-los dentro de dois meses. Eu sabia que precisavam [do 
serviço] para aquela hora", conta o publicitário. 
 
Para os consultores, esse tipo de resposta origina problemas. É possível que o cliente retorne em  
dois meses e que a estrutura da empresa continue insuficiente. 
 
Em uma agência de turismo de pequeno porte que pediu para não ser identificada, a estratégia 
para dispensar passeios de um único dia, menos lucrativos, encomendados por antigos clientes é 
jogar o preço lá no alto, para perder a disputa com a concorrência. A medida é criticada pelos 
especialistas, que temem que a empresa ganhe fama de careira. 
 
Se o cliente é chato ou inconveniente, o cuidado deve ser redobrado. Na S/A Barbearia & Estética, 
por exemplo, que só atende homens, já houve casos de assédio às atendentes. "Fornecemos a 
sunga para que ninguém diga "ah, eu não vim de cueca", mas há quem insista em aparecer nu.  
 
As atendentes são orientadas a pedir desculpas com delicadeza e a sair da sala na hora", revela 
Daniela Lott, gerente. "Depois, explicamos que nossa proposta é ser uma clínica de estética." 
 
 



 
 
Leia Mais 
 
Cliente pode ser pai de nova idéia  
 
Um cliente que parece merecer um "não" pode ser, na verdade, uma oportunidade para mudar de 
ramo ou para abrir um novo departamento na empresa. Por isso, antes de recusar o atendimento, 
é bom checar se não há ali um empreendimento melhor do que o negócio principal da firma. 
 
"Pode ser uma informação privilegiada, uma nova demanda do mercado", diz o consultor João 
Abdalla Neto, do Sebrae-SP. E o importante não é só notar se há muitas solicitações de um 
mesmo tipo, mas tentar identificar nelas idéias com potencial. 
 
Outro cuidado antes de dizer "não" é verificar se o freguês, embora não dê retorno financeiro, é 
um formador de opinião. "Uma cliente que vai ao restaurante todos os dias, toma só um café e 
sempre mancha a toalha pode ser péssima. Mas ela pode ser a Hebe Camargo, alguém que pode 
trazer outros benefícios à imagem da empresa", exemplifica o consultor Mario Persona. 
 
O problema, segundo diz ele, é que cada consumidor está se tornando uma "Hebe". "Um e-mail 
ou um blog com comentários ruins podem derrubar a firma." 
 
Para evitar o "não" definitivo, uma boa dica é administrar as expectativas do cliente e ter certeza 
de que ele realmente entendeu o que a empresa faz, sobretudo quando ele busca o serviço pela 
primeira vez. "Há um mês, percebi que um comprador tinha expectativas que a minha empresa 
não pode atender e o deixei à vontade para procurar outras. Espero que ele volte", relata Maria 
Luiza Paiva, 36, diretora da pequena empresa de comunicação Litera. 
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