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Novo ou não no mundo dos negócios, você seguiu à risca tudo o que aprendeu desde que se 
tornou um empreendedor.  
 
Formalizou a empresa, contratou funcionários, consultou especialistas, fez pesquisas de mercado, 
planejou o investimento com cuidado, lançou produtos que atendiam às necessidades do público-
alvo. 
 
Enfim, você acredita ter feito tudo o que tinha ao seu alcance para obter sucesso em seu negócio, 
mas o resultado tem sido o contrário: as vendas caíram, os clientes sumiram e você não sabe de 
quem é culpa. 
 
Os motivos que levam ao desaparecimento de clientes podem ser muitos: descontentamento com 
o produto ou serviço de atendimento; procura por preços mais baixos na concorrência, mudança 
geográfica, adoção de novos hábitos de consumo, entre outros. 
 
Dentre as causas mais recorrentes, especialistas do setor afirmam que o atendimento de má 
qualidade está entre os mais graves problemas enfrentados pelo varejista, seja ele de pequeno, 
médio ou grande porte, na questão da queda brusca em seu faturamento. 
 
Assumindo a culpa 
Embora seja uma tarefa difícil para a maioria dos seres humanos, reconhecer a culpa diante do 
problema poderá ajudá-lo a dar o primeiro passo em busca da solução para evitar um possível 
fracasso do seu negócio. 
 
Você já deve ter percebido que, quando ficamos insatisfeitos com um produto ou, no caso, com 
um atendimento ruim, a primeira coisa que fazemos é contar para as pessoas mais próximas a 
experiência desagradável que tivemos em determinado lugar. O mesmo não acontece, pelo menos 
com a mesma intensidade, quando ocorre o contrário. 
 
A arte de encantar 
Atualmente a concorrência é muito grande em praticamente todos os segmentos de todos os 
setores, de forma que manter um cliente é mais do que fundamental no momento. Além disto, o 
custo de mantê-lo é muito menor do que quanto você gastaria para atrair novos consumidores em 
sua loja. 
 
Estima -se que os gastos para atrair um cliente sejam cinco vezes maiores do que para manter 
um. Portanto, invista em pessoas preparadas, motivadas e preocupadas com o cliente. E isto 
inclui as suas atitudes também.  
 
Nunca pense que o consumidor é folgado ou mal acostumado. Ele é seu maior aliado, pois sempre 
que estiver satisfeito, não poupará esforços em voltar à sua loja muitas outras vezes. 
 
Satisfazer o cliente é praticamente uma obrigação para qualquer empresário. Agora, encantá-lo 
pode ser um importante diferencial para sua empresa.  
 
Cultive o relacionamento, invista no pós-venda, no marketing de relacionamento, e faça com que 
ele se sinta o centro das atenções. O esforço será mínimo e a recompensa maior do que você 
imagina. 
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