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Especialista fala que uma companhia bem-sucedida, antes da publicidade, precisa 
identificar o consumidor que dá lucro. Depois de uma longa explicação sobre 
estratégias de como manter um cliente fiel, finalizo a entrevista questionando um dos 
mais renomados especialista em marketing, Vikas Mittal, sobre qual a razão de ser tão 
difícil muitas empresas compreenderem o segredo de uma solução que parece simples. 
"As muitas teorias sobre marketing são fáceis de entender, mas numa empresa há 
várias pessoas que tomam decisões e cada uma delas pode ter uma compreensão para 
essa saída; os executivos concordam quanto ao problema, mas não quanto à forma de 
resolve-lo é aí que estão os tropeços. Por isso, companhias bem-sucedidas têm líderes 
muito fortes", afirma Mittal, que é professor da University of Pittsburgh. Mittal também 
é membro do Marketing Science Institute, que reúne os 20 maiores especialista da 
área em todo o planeta.  
 
O professor, inclusive, é bem incisivo quanto a esse desencontro de idéias. "Homens 
inteligentes não só estabelecem um consenso, como encorajam soluções criativas e as 
implementam", diz Mittal. Tais soluções a que o especialista se refere são estratégias 
de marketing focadas principalmente no cliente e não apenas no produto. "Quase 
sempre a falta de um programa de marketing bem estabelecido é a principal causa da 
falência de uma empresa."  
 
Mittal diz que qualidade e preço não são mais diferenciais. "Em épocas de concorrência 
acirrada e de produtos muito parecidos nas 'prateleiras', o consumidor precisa saber 
como distinguir a empresa e aquilo que ela oferece." Cita o exemplo da American 
Express.  
 
Coloca dois cartões de crédito na minha frente, um da empresa e outro de uma 
segunda operadora. No cartão da American Express, há escrito há quanto tempo Mittal 
é cliente. No outro, não. "Os cartões são todos similares, mas a American Express dá 
mimos a seus consumidores, conforme o tempo que eles têm de casa; ou seja, são 
serviços adicionais,  gratuitamente, para os clientes fiéis", explica o professor. "A 
empresa reconhece diferentes clientes, com diferentes possibilidades de gastar. Há um 
cartão para cada tipo de consumidor." Pergunto, então, se efetivamente existem bons 
resultados. "As ações da American Express cresceram mais do que as de suas 
concorrentes. Ela não é a que tem maior número de clientes, mas é a que movimenta 
mais dinheiro nos EUA."  
 
Mittal ressalta que a estratégia de não só focar no produto mas principalmente 
consumidor, com estratégias diferentes para cada público, funciona porque cada 
cliente tem uma necessidade diferente. "Alguns, por exemplo, querem cartões 
somente para não andar com dinheiro, pagam suas contas a vista. Outros, têm cartão 
porque gostam dos serviços agregados, como a possibilidade de fazer reservas com 
um simples toque ao telefone."  
 
Outro ponto crucial na teoria explicada por Mittal. "O bom não é ter tantos clientes e 
sim os clientes certos. Assim como a empresa trabalha a qualidade do seu produto, 
também precisa trabalhar a qualidade do cliente", afirma o especialista. Nesse caso, 
mais um exemplo, o da Lexus. A marca japonesa não vende carros em grandes 
volumes, mas lucra com aqueles poucos compradores selecionados que conseguiu 
conquistar.  



Pois bem, mas e no caso de companhias que fabricam produtos de baixo valor 
agregado? "Aí, o relacionamento não acontece com cada cliente, mas com cada 
segmento", fala Mittal. De acordo com o professor, os segmentos podem ser divididos 
conforme a idade dos clientes (oferecendo diferentes linhas de maquiagem, por 
exemplo), região, etc. A Procter & Gamble, que fabrica a Hypoglós, explica Mittal, 
"conversa" de forma distinta com diferentes públicos. "A pomada é usada tanto por 
mamães, para assaduras de bebês, como por surfistas, para passar no rosto; e o mais 
importante, ela entendeu as diferentes necessidades de cada comprador da pomada."  
 
O professor da University of Pittsburgh diz que as empresas que dão mais atenção 
para o produto do que para o consumidor têm, do total, apenas 20% de clientes 
lucrativos. Esses 20%, no entanto, são responsáveis por 80% do faturamento da 
companhia. Mas como identificar e diferenciar o cliente lucrativo do não-lucrativo? 
"Pesquisas de marketing são bons instrumentos", responde Mittal, ressaltando que a 
"conversa" com o cliente deve começar antes de qualquer campanha publicitária.  
 
"A empresa precisa saber o que esse consumidor espera, interrogá-lo, deixar que faça 
sugestões e críticas por telefones (que são gratuitos) e também saber a opinião de 
quem está diretamente ligado ao consumidor final, os varejistas." Segundo Mittal, esse 
relacionamento traz a possibilidade de desenvolver um produto e uma campanha 
publicitária melhores, tudo focado no segmento correto, no consumidor correto, que é 
o que mais tarde será lucrativo. O professor deixa claro, ainda, que companhias bem-
sucedidas sempre têm essa conversa com o cliente antes da publicidade. "As 
malsucedidas só vão se lembrar disso depois."  
 
Mais uma vez entramos no ramos da indústria automotiva. Pergunto a Mittal por que 
muitas vezes uma fabricante de automóveis lança um carro com diversos atributos, 
mas que não faz sucesso, ou seja, não tem boas vendas. "Está certo, a montadora 
ressalta que o veículo é bonito, tem motorização potente e uma lista longa de 
equipamentos de série, no entanto onde fica o cliente?" Para o professor esse é um 
caso claro de quando uma empresa foca mais em seu produto do que em quem irá 
comprá-lo. Lembra, além disso, que a empresa pode estar oferecendo mais botões de 
comando que as mãos do motorista pode alcançar. "Isso eleva o preço e o comprador 
não vai querer pagar mais", comenta Mittal. "Casos assim são bastante comuns em 
empresas que têm uma cultura baseada na engenharia e não no marketing. 
Novamente: o perfil dos diretores influencia, e muito."  
 
Daí, mais uma vez, diz Mittal, a importância de encontrar o cliente certo. "Ele vai 
pagar pelo produto e ser fiel." O cliente certo, é óbvio, tem perfis variados para cada 
empresa. Agora, exemplos de companhias aéreas. A norte-americana South West 
economizou nos serviços ao descobrir que seus passageiros não estão atrás de luxo e 
vêem o avião só como um meio de transporte. Para a British Airways, fala Mittal, a 
situação é inversa. "O passageiro quer ter no avião o mesmo conforto de sua casa 
e/ou escritório."  
 
Mais um detalhe: segundo Mittal, essa "conversa" com o cliente tem de ser constante, 
assim como num casamento, pois o consumidor sempre está mudando suas 
preferências. "Quando se é um estudante, a South West cumpre bem as necessidades; 
mas a British Airways precisa saber que esse estudante, um dia, poderá ser presidente 
de uma grande empresa", diz o especialista. "Volto ao exemplo do relacionamento 
pessoal: quando um homem vai pedir uma mulher em casamento, tem de lhe dar um 
diamante médio. Se for pequeno, ela vai se sentir insultada. Se for grande demais, vai 
se sentir intimada. O diamante para uma empresa é o valor de sua proposta."  



Em relação às mudanças de comportamento do consumidor, Mittal diz que elas estão 
relacionadas a fatores econômicos e sociais, mas a alteração principal é que hoje as 
pessoas têm menos tempo para consumir em razão do excesso de trabalho. Dentro de 
uma mesma família, mais pessoas estão trabalhando para manter o padrão de vida 
alcançado, diz . "Trata-se de um processo mundial. Não se compra menos, mas se 
compra de forma diferente. Para alguns, a idéia de ir a um centro de compras é 
intolerável. Prefere que a loja venha até ele. Companhias inteligentes tiram proveito 
dessa preferência e lucram mais."  
 
Comprador satisfeito, então, é comprador fiel? "Quase sempre. Todas as empresas, 
porém, devem se perguntar quando estão gastando para agradar esse consumidor. A 
estratégia correta é investir recursos para satisfazer e criar a lealdade de um client e. 
De um cliente que é lucrativo."  
 
kicker: "A empresa deve trabalhar não só a qualidade do que vende, mas a qualidade 
de quem compra"  
 
kicker2: "A falência quase sempre está ligada à falta de um bom programa de 
marketing"  
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