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O Brasil é mesmo um país encantador. Não apenas no futebol e nas praias. O mundo dos negócios 
também está descobrindo aqui uma terra cada vez mais cheia de oportunidades. Parece que 
aquele brasileiro, famoso pelo jeitinho, continua existindo. Mas tornou o seu jeitinho uma forma 
de progresso consistente e não mais de improviso que se fundia à esperteza. E o mundo 
corporativo tem registrado essa melhora das mais diversas formas. Uma delas, que chegou ao 
nosso conhecimento, é expressa num livro que tem como autores Roberto Meir e Alexandre Volpi 
(Editora Campus), onde são destacadas histórias de 11 empresas brasileiras — TAM, Telemig, 
Serasa, Natura, etc. — que são referência no relacionamento com os clientes.  
 
Os autores pontuam suas observações a partir da figura emblemática americana de um advogado, 
Ralph Nader, precursor dos serviços de defesa do consumidor lá nos Estados Unidos. Dizem os 
autores que, em suas pesquisas, constataram “não haver almoço grátis na mesa internacional do 
relacionamento com clientes”, lembrando que “as máquinas e o econômico atalho do faça você 
mesmo começavam a ganhar terreno e a desprezar o valioso contato humano”.  
 
Exemplo brasileiro 
 
No Brasil, ao contrário, os autores dizem que descobriram “empresas com predisposição para a 
excelência nas relações com os clientes.” Mais que isso, detectaram nelas “uma habilidade 
incomum de estabelecer vínculos de encantamento com consumidores, colaboradores, 
fornecedores, parceiros, acionistas e comunidade.” 
 
Nesse aspecto, vale a pena relatar dois episódios que os autores registram, tendo como 
protagonistas gerentes e clientes da TAM. Num deles, um gerente da empresa, ao constatar que 
um cliente estava furioso porque um taxista havia cobrado dele um preço exorbitante, devolveu a 
diferença ao reclamante. Posteriormente, o cliente mandou uma carta ao presidente da TAM 
devolvendo o dinheiro e elogiando a atitude do gerente.  
 
Noutra ocasião, uma cliente ligou para o presidente da TAM e pediu emprestado um dos famosos 
tapetes vermelhos da empresa. A peça foi cedida e logo devolvida pela cliente, acompanhada de 
fotos, após o uso como passarela na cerimônia de seu casamento. No aeroporto Santos Dumont, 
no Rio, num domingo, uma senhora americana não tinha reais para pagar a taxa de embarque e, 
ao constatar o problema, um funcionário cedeu o dinheiro à cliente.  
 
O caso foi parar na presidência, de onde partiram, claro, elogios ao funcionário, até então um 
simples despachador de malas. No Brasil, nota-se que há um grande esforço, por grande número 
de empresas, para ter marcas identificadas com a clientela. Além da TAM, uma delas, na área de 
saúde, por exemplo, é o Laboratório Fleury: segundo pesquisa Ibope, de 2004, a empresa é 
reconhecida como exemplar por 84% dos médicos. Ora, a satisfação do cliente consumidor é 
notoriamente reflexo da satisfação do cliente colaborador. Onde há funcionários satisfeitos, há, 
obviamente, clientes satisfeitos. E o Brasil está mudando, para melhor. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 21 jun. 2006, Carreiras & Gestão, p. B3. 
 


