
Do produto ao cliente: atenção em dose dupla 

Uma questão tem freqüentado, com certa assiduidade, os debates nas comunidades de 
marketing. Trata-se do reposicionamento da figura do consumidor como protagonista de toda a 
cadeia produtiva. O tema deve merecer a devida atenção, sobretudo por parte dos executivos que 
ocupam postos de comando em suas respectivas empresas. A eles compete a desafiante 
responsabilidade de conduzir o processo de mudança.  

Nunca, como agora, os especialistas em CRM, estratégia de marketing e áreas afins despenderam 
tanta energia para defender a tese de que o consumidor deve ser encarado como o ator principal 
do mundo dos negócios e respeitado em seus direitos e aspirações.  

Regra geral, as platéias vibram com os argumentos e fecham os livros ou deixam as conferências 
verdadeiramente convencidas de que nada mais há a fazer a não ser promover uma guinada de 
180 graus, na importância atribuída a seus clientes, passando a abraçar, com força total, a 
exuberante estratégia de focá-los com absoluta prioridade. Esse parece ser o melhor dos 
mundos.Só não é fácil atingí-lo...  

As explicações para mudanças tão acentuadas e relativamente rápidas são multivariadas e 
bastante conhecidas. Nesse contexto, um crescente contingente de grandes empresas, sobretudo 
as que atuam em varejo e em prestação de serviços, está cada vez mais consciente de que 
devem evoluir da produção em massa para algo muito próximo a "personalização em massa", sob 
pena de perderem espaço no processo competitivo.  

Exemplo muito citado é o de um grande fabricante de bicicletas da Coréia em que o consumidor 
entra na loja, senta num protótipo, tira todas as medidas, escolhe o tipo de assento e acessórios 
que deseja e define, dentre um amplo leque de opções, todas as demais características do 
produto que sonha adquirir.  

Em seguida, tais informações são transmitidas à área de produção através da Internet e a 
bicicleta passa a ser produzida para entrega em 24 horas. Detalhe importante: esse método já 
resultou na produção de mais de 2.000.000 de bicicletas diferentes.  

Desnecessário comprovar a tese de que a sensação de exclusividade fornece aos consumidores 
um diferencial de produto de inigualável importância mercadológica. A fantástica evolução das 
ferramentas disponibilizadas pelas áreas de inteligência de marketing e tecnologia da informação 
tornou possível, além de inúmeras outras façanhas, a construção de poderosos bancos de dados 
contendo arquivos internos aos quais podem ser agregadas informações colhidas fora do âmbito 
da empresa, permitindo acesso a um nível de conhecimento cada vez maior do perfil, hábitos, 
preferências e a um vasto acervo de dados transformados em informações e em conhecimento 
acerca de clientes e prospects.  

Parece incrível, mas muitos anos se passaram sem que centenas de empresas se dessem conta de 
que consumidores não constituem uma massa uniforme de seres que pensam igual, agem igual e 
decidem igual. A constatação de que, ao contrário, têm preferências, gostos, processos decisórios 
e emoções amplamente diferenciadas conduziu a necessidade de dividí-los para melhor entendê-
los. Segmentação passou a ser a palavra de ordem.  

Na realidade, nos últimos anos temos assistido a um verdadeiro vendaval de novidades, associado 
a um acirrado cenário competitivo, deixando a maioria dos administradores das grandes empresas 
numa posição não muito confortável, do ponto de vista estratégico.  

Acostumadas a uma atuação fortemente focada em produto, envolvendo todas as etapas do 
processo produtivo como fabricação, controle de qualidade, logística, comercialização, 



atendimento pós-venda, etc., como promover as mudanças impostas pela modernidade, passando 
a dedicar mais e mais recursos para conhecer, relacionar-se, fidelizar, elevar os índices de 
satisfação e aumentar a penetração do cliente na linha de produtos e serviços da companhia?  

É justamente nesse ponto que residem as maiores dificuldades a serem vencidas pelas grandes 
empresas, sobretudo aquelas já maduras que ambicionam manter ou mesmo aumentar sua 
posição no mercado.  

Inúmeros programas de gerenciamento de relações com clientes (CRM) fracassaram não por falta 
de acesso a recursos materiais e humanos disponibilizados pelas consultorias de inteligência de 
marketing e tecnologia de informação, mas sim porque não se deram conta das enormes 
dificuldades decorrentes da necessidade de promoverem profundos ajustamentos associados à 
mudança.  

Mal comparando, uma grande empresa focada em produto desde sua fundação, é muito 
semelhante, em termos de estrutura e modo de funcionamento, ao velho sistema das capitanias 
hereditárias, cada qual comandada pela figura do donatário a quem só cabe prestar contas ao 
governador geral. É muito comum que uma empresa operando com diversas linhas de produtos 
nunca tenha se preocupado em identificar suas grandes contas, considerando o conjunto de 
produtos que oferece ao mercado.  

No fundo, a pergunta que seus principais executivos se fazem é a seguinte: porque é mesmo que 
eu, vice-presidente da unidade de negócios "A" devo preocupar-me em saber se meus principais 
clientes não estariam dispostos a adquirir produtos da unidade "B" com o meu colega, também 
vice-presidente? Práticas de cross-selling só ao longo dos últimos anos têm despertado a atenção 
das áreas comercial e de marketing, tanto no Brasil quanto no exterior.  

Inquestionavelmente muitas barreiras impostas pela lógica do foco em produto ainda têm que ser 
removidas se o objetivo for de fato focar no cliente. Refletindo essa realidade muitas empresas 
partem para a montagem de estruturas corporate com o propósito de conhecerem, avaliarem os 
resultados, aumentarem os índices de fidelização e ampliarem a fronteira de negócios com seus 
grandes clientes.  

Em resumo, a grande maioria das empresas que pretende adotar estratégias e construir 
estruturas voltadas para o cliente ainda enfrenta uma penosa fase de transição. Há um longo 
trajeto a ser percorrido e muitas mudanças a serem implementadas, sobretudo de natureza 
cultural.  

Os departamentos de marketing, tecnologia da informação e recursos humanos podem ser muito 
importantes nesse processo. A eles cabe fornecer, com foco no cliente, todo o suporte analítico 
necessário para que as demais áreas possam explorar novas oportunidades de negócios de forma 
integrada e eficiente.  

A tarefa não é nada fácil. Requer um acurado acompanhamento das ações da concorrência, um 
trabalho árduo de conhecimento e relacionamento com clientes, incluindo a mensuração, de 
tempos em tempos, de seus níveis de satisfação, a realização de um consistente programa de 
pesquisas relacionadas a novos produtos, a promoção, em sinergia com as áreas comerciais e de 
produto, de ações de marketing direto, a implementação de programas intensivos de treinamento 
de funcionários e executivos e, last but not least a intensa utilização da Internet como canal de 
comunicação e redução de custos.  

No mais, se o "espetáculo do crescimento" prognosticado pelo presidente Lula vier mesmo a 
acontecer, não tenham dúvida de que os consumidores exigirão atenção em dose dupla.  



Até lá vamos acompanhar a discussão, que promete esquentar, recolocada pelo Papa e pelo 
presidente Bush sobre a admissibilidade do casamento entre gays. Afinal ela sempre pode trazer 
mais luz sobre a palpitante questão do marketing de relacionamento...  
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