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Prefácio do pai,
o paifácio

A

poetisa Frida Vingren declarou que os mais belos hinos e
poesias foram escritos em tribulação. Todavia, escrever
em verso também tem origem no devaneio, no sonho e no amor.
Tenho tido contato com os artigos de marketing de meu
filho João Luiz, assim como com seus versos, e posso perceber como seu amor a Deus tem influenciado a ambos, como
poderão notar ao ler “O pai do marketing”.
A maior declaração amorosa feita à humanidade afirma
que “o amor é sofredor, é benigno; não é invejoso; não se
ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não
suspeita mal; não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor
nunca falha!” Quem ama devaneia e sonha.
O poder imensurável e a glória de Deus são manifestos
pelos céus e pelo dia, que faz declaração a outro dia. Assim
como uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes.
Lendo as linhas de Gabassi Filho, o leitor entrará em contato com a inspiração de alguém que procura o ideal do Criador Supremo, que “amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna”. Leiam e percebam a superação das tribulações e aflições deste mundo que podem ser
substituídas pela alegria. Só alegria.
Carmelindo Gabassi, o Gabassi Pai
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Apresentação

migos, amigos, negócios a parte. Este velho ditado nos
mostra de uma forma exagerada o valor que a sociedade dá
aos negócios. Sem dúvida, eles são importantes em nossa vida.
Negócios são resultados de inumeras ações que se iniciam em
decisões estratégicas que planejamos e sonhamos e se consolidam no desejo do nosso cliente em efetivar a idéia planejada.
Falar sobre negócios é algo que muitos fazem, associando o tema à politica do país, a marcas concorrentes, ao mercado e a produtos estrangeiros. Enfim, comentários e comentaristas não faltam, sempre com novas idéias e propostas para repensarmos o assunto e planejarmos a vida dos
nossos negócios.
No nosso querido Brasil, país de grandes diversidades e
peculiaridades, já testemunhamos inúmeros planejamentos
baseados em pragmatismo intelectual e fórmulas pré-concebidas se tornarem enormes fracassos. Somente a experiência de anos dedicados ao tema aliada ao conhecimento da
matéria criam chances de tornar idéias bem concebidas em
efetivo sucesso empresarial.
Neste livro, o professor Gabassi compila com maestria seus
artigos sobre o assunto, não como um mero comentarista, mas
com a opinião cristalizada pela larga experiência vivida no
mercado distribuidor e varejista brasileiro. Gabassi não fala
sobre o que viu, mas sim sobre o que viveu ao longo de décadas dedicadas à gestão da comercialização de produtos para
os mercados SoHo, Corporativo, Distribuidor e Varejista.

Criatividade e espírito combativo, sou testemunha, não
faltam ao gestor Gabassi. Vivência, competência e qualificação tambem não faltam ao professor palestrante. Certamente, a experiência da leitura deste livro será bastante
enriquecedora. Somará experiências vividas do autor ao conhecimento do leitor, com resultados muito positivos.
Desejo ao leitor sucesso e crescimento, pois somente o
conhecimento aliado à experiência nos tornarão gestores
do sucesso.

Apresentação

João Alfredo Monteiro Luna
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arketing é uma dessas palavras inglesas difíceis de
traduzir. Lecionei na Universidade de Santo Amaro
na disciplina “Administração Mercadológica”, cujo nome
é uma boa tentativa de tradução. Market é mercado e o sufixo inglês ing dá a idéia de ação, continuidade, movimento,
criação. Mercadando. Não. Não fica bem.
Vamos criar: marketing é criar mercado. Eis aí nossa melhor definição. Criar mercado. Gostei. Mais um probleminha: o termo “criar”, na língua portuguesa, possui dois importantes significados. Do latim creare, criar nos fala de
geração, de dar existência a algo, de formar, produzir. Mas
criar também é o verbo da criatividade, grande remédio contra a crise. De acordo com o Professor Marins, “não fale em
crise, crie” ou “tire o S da crise”.
Na verdade, estes dois significados ajudam a desvendar o
mistério da palavra marketing. Assim, temos que marketing
é criar mercado e criar o mercado. Ou seja, nós criamos
mercado, com bons produtos, boas soluções, idéias novas,
estratégias de vendas ousadas, grandes campanhas publicitárias, merchandising e promoções mirabolantes. Mas, depois de termos criado mercado, precisamos criar o mercado,
cuidando dele.
A venda não termina depois de termos tirado o pedido.
Precisamos lembrar que, do outro lado, há um cliente que
precisa voltar. Nosso produto tem que chegar até ele. Quando ele pediu. Do jeito que ele pediu. Na embalagem que ele
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sonhou. Ao usá-lo, ele tem que se sentir encantado. Devemos surpreendê-lo com um telefonema, fazendo as seguintes perguntas: tudo bem? Gostou? Foi do jeito que você queria? Posso ajudá-lo em mais alguma coisa?
Criar e criar. Ganhar mercado e cuidar do mercado. Pronto. Agora estamos mercadando. O nosso mercado, o de materiais para escritório e papelaria, é muito sensível à criatividade e ao zelo. Quando um cliente entra em nossa loja,
não temos uma segunda oportunidade para causar uma boa
impressão. Ninguém tem. Quando um cliente reclama, ele
não está querendo mudar de loja, ele está dizendo que comprou de você e precisa de sua atenção. Quando ele não reclama, é pior. Significa que ele já fez uma outra opção e foi
embora. Dificilmente voltará. Portanto, vamos criar nossos
clientes. Antes que alguém o faça.
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enho assistido a algumas apresentações e ouvido que
o professor americano Phillip Kotler é o pai do marketing. Com todo o respeito a este e a outros renomados
escritores do assunto, entre os quais citaria Peter Drucker,
um dos pioneiros na matéria, não creio que nenhum homem seja o pai do marketing. Simples. Marketing é criar
mercado. E quem é o criador? O Criador. Portanto, Deus é
o Pai do marketing.
Ele é o Criador-Mor. A Bíblia tem início com a seguinte
frase: “No princípio criou Deus os céus e a Terra”. Se Ele a
criou, também a cria, até o dia de hoje. Ele a gerou e cuida
dela. Vejamos: se a Terra se deslocasse de sua órbita um pouco
para a direita, não teríamos mais a luz do Sol na mesma quantidade. Desta forma, já estaríamos todos congelados. De outro
modo, um pouquinho para a esquerda, ficaríamos muito
próximos do Sol e estaríamos todos torrados!
Mas Ele a criou e cuida para que ela permaneça em sua
órbita, em condições de luz e calor em quantidade exata para
que haja vida na Terra. Sendo assim, Ele é o criador e o provedor, Ele a gerou e a mantém. Criou todo o nosso mercado e o
mantém até o dia de hoje, ou seja, é o Pai do marketing,
Certa vez, Copérnico, autor do nosso modelo astronômico atual, foi visto por um de seus alunos em atitude de oração. Indagado sobre sua fé (o aluno era ateu), Copérnico
teve uma idéia. Passou a noite todo construindo um modelo
planetário, com o Sol no centro da Via Láctea e os planetas
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girando em torno dele, cada um em sua órbita.
No outro dia, quando o rapaz chegou para a aula e se
deparou com a criação de seu mestre, ficou muito feliz e
cumprimentou seu professor. Copérnico lhe disse:
– Não posso levar o crédito por isso. Estou tão surpreso
quanto você. Quando cheguei aqui, isto tudo estava aí, apareceu do nada.
– Que é isso, Professor, está claro que isto tudo teve
um criador.
– Pois é, se você não pode acreditar que este pequeno
modelo feito de plásticos e engrenagens apareceu sozinho,
imagine todo o nosso universo... Filho, existe um Criador!
Foi desta forma que o professor ensinou seu pupilo.
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ual seria o modelo perfeito de marketing? A mulher!
Sim, a mulher! Ela também gera e cuida (cria e cria).
Certa vez, quando estudava inglês, recebi um certificado
para entregar às mães. Nele estava escrito: “como Deus não
pode estar em todos os lugares, criou as mães”.
Bom, sem entrar no mérito da Onipresença de Deus (na
qual creio), a frase é bonitinha. As mamães são as agentes
do Divino para a criação dos seus filhos. Um perfeito modelo de marketing: elas geraram, elas os mantêm.
Peter Drucker adoraria esta comparação, já que ele dizia que marketing é conquistar e manter clientes. Desta
forma, eu, homem, apenas um rascunho do criador, me
rendo aos encantos femininos e declaro que a mulher é a
excelência de criação de Deus, o perfeito modelo de marketing, ela gera e cuida.

Atitudes
vencedoras
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SIMBIOSE
Você já ouviu falar da rêmora? É um peixe marinho que
vive grudadinho nos tubarões. Lembrou-se? A rêmora tem
com o tubarão uma relação simbiótica de comensalismo. Ou
seja, ela faz a higiene do amigo voraz se alimentando das
sobras que escapam pela lateral de sua boca, e este, por sua
vez, lhe oferece proteção. Pense bem. Se a rêmora fizesse
parte de sua cadeia alimentar, você se atreveria a atacar uma
que estivesse sob a proteção de um tubarão?
Assim como esta relação, centenas de outras ocorrem na
natureza. É a simbiose.
Como seres humanos, podemos destacar várias destas
parcerias. Não. Eu não estava pensando em sexo, mas, com
certeza, seria uma delas.
É de Michel Quoist a seguinte afirmação: “sozinho, restringido a mim, sou uma sílaba sem voz, uma sombra vazia,
braço que não se move, harpa sem melodia, punhado de cinza inútil, que o próprio vento despreza!”.
Joseph Newton afirma: “há pessoas que vivem em solidão, porque construíram pontes em torno de si mesmas, ao
invés de pontes ligando-as a outros”. Ainda que sua empresa seja você mesmo, ou seja, um profissional liberal de qualquer área de atuação, muito do seu nível de sucesso estará
diretamente relacionado ao seu marketing pessoal, e, em especial, a esta palavrinha mágica: simbiose.
Vejamos um exemplo. Uma papelaria oferece serviços

Preliminares

xerográficos e faz uma parceria com uma escola do bairro
oferecendo descontos aos seus alunos. A escola, por sua vez,
tem os seus cursos divulgados em mural na papelaria. O resultado é alunos felizes e donos da papelaria e da escola
satisfeitos. Já pensou o que é possivel fazer na volta às aulas,
na compra de material escolar e de livros didáticos?
Sempre que for oferecer seus produtos e serviços a alguém, pesquise e descubra de que maneira eles poderão ser
de fato úteis ao seu cliente. E nunca se esqueça de que seu
cliente também precisa sobreviver, ou seja, faça parceria,
cooperação mútua. Vá por aí.
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LHANEZA
Em seus “Contos Amazônicos”, o escritor Inglês de Souza
refere-se a sua personagem Andresa como sendo possuidora
de uma lhana hospitalidade. A lhaneza é sinceridade dos cândidos, dos afáveis. Devemos lembrar da famosa frase popular
“não sou de levar desaforos pra casa”. Em nome da sinceridade, da honestidade e de outras características nobres, muitas
pessoas perdem boas oportunidades de causarem boa impressão, objetivo maior da marketing pessoal.
Ser lhano é apontar erros sem adjetivar negativamente
uma pessoa, produto ou companhia. Psicólogos concordam que não devemos jamais chamar os nossos filhos de
“burros”, mas também concordam que devemos mostrarlhes os erros cometidos.
Imagine-se conversando com seu cliente sobre a necessidade de organizar sua companhia: “o Senhor é realmente
um porco, nunca vi tanta bagunça em minha vida”. Muitas
vezes, aquilo que é óbvio a seus olhos, passa despercebido
pelo próximo. Se for sua função oferecer-lhe algo que será
de grande utilidade, faça-o com lhaneza.
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PROBIDADE
Impeachment de Collor, quem poderá esquecê-lo? Por
ironia do destino, este, até então campeão no marketing pessoal, foi o presidente que sancionou em junho de 1992 a Lei
nº. 8.429: Lei de Improbidade Administrativa. Collor alçou
fama política sendo conhecido como o Caçador de Marajás

19
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Lembro-me de certa ocasião em que precisava tirar um
produto da linha de uma empresa, mas sabia que o tal item
era muito querido pela diretoria. Obtive bons resultados
quando apresentei a necessidade de não mais comercializálo. Mas eu fiz isso por meio de exercícios de marketing que
mostraram que eles estavam diante de um produto abacaxi
ou animal de estimação e que, naquele momento, a produção do mesmo era inviável. O produto saiu de linha. Só o
produto. Eu fiquei. Certa vez, disse a um amigo: “pare de
xingar os pais de sua noiva. Diga apenas que eles estão agindo de uma forma estranha. Seja cortês no trato destes problemas. Não adjetive as pessoas. Se tiver que fazer isso,
adjetive os problemas”.
A palavra sinceridade tem sua origem na história de
alguém que fez um vaso tão transparente que escreveram
a expressão sine cera para referir-se à obra do artesão,
que havia usado tão pouca quantidade de cera na confecção do artefato que o mesmo tornou-se transparente. Sem
cera, sincera.
Precisamos sim ser “vasos transparentes”, verdadeiros
com nossos clientes, mas jamais grosseiros e inoportunos.
Do contrário, poderemos ouvir a temida frase: você tem razão, mas conversaremos sobre isto em outra oportunidade.
Lembre-se de que não existe uma segunda chance pra causar uma boa primeira impressão.
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(nome dado àqueles que detinham aposentadorias milionárias, muitas vezes acumuladas).
Já que falamos em simbiose e lhaneza, é bom lembrar da
probidade. Probo é todo aquele que ama a honra, o decoro, a
dignidade. Não sou rotariano, mas admiro a “Prova Quádrupla”, formulada em 1930 por Herbert J. Taylor.
Do que pensamos, dizemos ou fazemos:
1 – É a verdade?
2 – É justo para todos os interessados?
3 – Cria boa vontade e melhores amizades?
4 – Será benéfico para todos os interessados?
Em seu livro “Ilustrações para Todas as Horas”, Moisés
Marinho de Oliveira diz que muitos rotarianos conservam
exemplares da “Prova Quádrupla” no local de negócios e de
outras atividades profissionais.
Nossos clientes percebem a intenção de nossos atos,
por isso, precisamos pesá-los. Bem pesados. Nossos negócios dependem de nossa reputação. Quando somos indicados, nossa responsabilidade aumenta ainda mais, pois
estamos representando alguém que depositou confiança
em nossa probidade.
Façamos sempre o melhor, porque, inclusive, é mais barato e mais prático. Não teremos, no mínimo, os custos do
retrabalho. Não sabemos se seremos indicados, mas, se o
formos, será por que procuramos honrar a confiança de nossos clientes, dando o melhor de nós.
Nesta linha, também será muito importante, por ocasião
de uma eventual recusa de um trabalho por não nos sentirmos aptos a fazê-lo, tomarmos sempre o cuidado de não parecermos desinteressados e de não indicarmos alguém que
não tenhamos certeza que trabalha com lisura.
Nossos preços precisam ser honestos. No caso de não

haver uma tabela pré-definida, que eles sejam discutidos com
o cliente, de preferência antes de os serviços serem executados. Há também a possibilidade de uma nova negociação do
preço, por ocasião de uma variável não prevista. Nestes casos, tudo deve estar bem documentado e às claras. Probidade. Em tudo. Sempre.
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para viver
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V

iajando pelas belas estradas catarinenses, me deparei
com uma placa com peculiar inscrição: “Ame a vida,
pois a morte te namora”.
Sabe quem é a vida de seu negócio? O cliente, é claro.
Portanto, se não lhe demonstrarmos este amor em forma de
atitudes sensatas e planejadas, estamos fadados a um encontro prematuro com a morte da nossa empresa.
Observe a figura a baixo.

C
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Administrador
Usuário

A

Comprador

B

Na base do triângulo, o comprador está entre o seu superior imediato, o administrador financeiro, e seu principal
cliente interno, o senhor usuário. Quando o comprador se
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encontra com seu superior hierárquico, a conversa gira em
torno de custos, mas, no ângulo B, ou seja, no encontro com
o usuário, o assunto é qualidade dos produtos e o prazo de
entrega dos mesmos. É claro que estamos resumindo ao
máximo nossa conversa aqui, pois o objetivo destas poucas
linhas é apenas abrir um espaço para reflexão.
O que você acha que acontece no ângulo C, ou seja, no
encontro do chefe do responsável pela aquisição dos suprimentos com o usuário? É óbvio que o comprador passa a ser
o principal motivo da discussão e seu desempenho é avaliado de acordo com seus critérios para a escolha dos fornecedores. Ou seja, para o usuário final, o preço nunca entra em
questão. Como, então, fidelizar este cliente? Mesmo que o
cliente de seu negócio seja, ao mesmo tempo, o comprador e
o usuário e tenha também a preocupação com custos, o que
na verdade ele deseja é ser bem atendido.
Estudando este triângulo equilátero com mais carinho,
observaremos que, entendendo o negócio de nosso cliente e
procurando fazer com que o usuário tenha todos os benefícios dos produtos que lhe vendemos assegurados, só
fidelizaremos este cliente quando eliminarmos qualquer
possibilidade de conflito nos ângulos B e C. Ou seja, toda
vez que o nosso nome de fornecedor for citado, devemos ser
lembrados como uma empresa que honra a confiança dos
clientes. Portanto, seu cliente é sua vida. Lembre-se de que
um cliente insatisfeito pode não reclamar. Ele simplesmente pode não voltar. E, com ele, vai a nossa vida.

Capítulo 2

SOBRE

COMPRAR
E VENDER

A fascinação digital

Sobre comprar e vender

O
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varejo brasileiro está às portas de uma grande oportunidade de mercado: atender os fascinados pelas maravilhosas câmeras digitais. Não se fala em outra coisa. Viram
que interessante aquelas dezenas de mãos levantadas clicando
com seus celulares (quem diria! Um celular bate fotos.) as
modelos e celebridades nas passarelas da vida.
Este povo todo está nas ruas à procura de máquinas
digitais, suprimentos e acessórios. Como se sabe, nem
todas as fotos serão impressas. Algumas serão armazenadas digitalmente e freqüentarão nossos correios eletrônicos. Outras, fruto de inabilidades e decepções, serão simplesmente deletadas.
Mas estamos preparados para atender o grande número de
impressões que vêm por aí? Como se sabe, fotografia digital
não se revela, se imprime. Temos papel para toda esta gente?
Ou melhor: saberemos qual tipo de papel indicar para nossos
ávidos consumidores? Brilho? Semi-brilho? Fosco? Qual
gramatura? Qual formato? Estarão os vendedores e balconistas preparados para atender tal demanda ou eles estão apenas
preparados para dizer para nossos clientes o que já estão dizendo hoje: “desculpe, eu não conheço” ou “não tenho o produto disponível”. Gente, este mercado é nosso.
Basicamente, temos aqui quatro tipos de fascinados digitais:
Medusas – aqueles que estão petrificados pelo olhar
malígno destas lentes digitais e nada fazem no sentido de
preparem suas lojas para atender este mercado.
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Sobre comprar e vender

Quimeras – trata-se daqueles que acham que tal papo de
fascinação digital é apenas mais uma fantasia, uma febre,
que logo vai passar e que não vale a pena investir em tal
mercado. Grave erro. O mundo digital não veio para ser mais
uma opção ao analógico, veio para substituí-lo.
Sereias – gente que tem até colocado em suas prateleiras
o produto, mas apenas porque achou bonitinho, sem se preparar com o conhecimento necessário para estar inserido
neste novo contexto.
Fênix – assim como as mitológicas aves, estão renascendo das próprias cinzas.
Muitas são as lojas que investem em treinamentos e estão transformando sua velha fachada numa coisa mais sofisticada, mais nobre, mais tecnológica, exatamente com a
carinha deste novo consumidor: um consumidor exigente,
às vezes até chatinho, mas doido para gastar, para levar um
papel com alta qualidade para casa e transformar suas
imagens em sonhos impressos. Trata-se de alta resolução.
Não estou falando dos pixels e megapixels. Estamos falando da alta resolução, da alta atitude de sair do marasmo e
da mesmice e preparar-se para receber com muita alegria
estas pessoas que vêm com tudo em busca de câmeras, papéis com definição fotográfica, pilhas e carregadores, cartões de memórias, CDs e cartuchos, com muita vontade de
chegar em casa e imprimir algo que realmente lhes assegure a satisfação do investimento no novo brinquedinho. Prepare-se. Treine seu pessoal. Esteja acompanhado de fornecedores experientes no assunto e boas vendas.

Originais X Marginais:
algumas reflexões sobre suprimentos
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mercado de elementos de impressão computadorizada
já foi auto-suficiente em nosso país. Mas sempre fomos
vítimas do colonialismo tecnológico das grandes fabricantes de impressoras. Até o final da década de 80, as impressoras matriciais dominavam o mercado de impressão. Embora
nenhuma delas tenha sido fabricada totalmente no Brasil,
nós fomos agraciados por algumas companhias que pelo menos montavam as impressoras em terras tupiniquins.
Agora, quanto às fitas impressoras, dávamos um show.
Nossas fitas eram excelentes, produzidas com alto grau de
competência. Nossos cartuchos eram injetados aqui mesmo,
nosso encordoamento era magnífico e as tintas, de primeira.
Com a chegada das tecnologias de impressão a laser e a
jato de tinta, o quadro muda de figura. Encantados com as
possibilidades multicores, os brasileiros não fazem conta e
aderem à nova tendência. Há um estudo magnífico feito pelo
pessoal da Agaprint que mostra que a tecnologia matricial,
que não morreu, ao contrário, segue firme e forte, é muito
mais viável e econômica e muitas companhias já recuaram e
estão aderindo à forma inteligente e econômica de imprimir
através do mundo das agulhas.
Mas é inegável que o mercado migrou para as novas formas de impressão. Algumas empresas têm terceirizado a
impressão, optado pelo outsourcing, e têm conseguido resultados muito bons, tanto em economia e redução de custos como em otimização de processos.

FALANDO DE NEGÓCIOS

FALSIFICAÇÃO
A falsificação nada mais é do que recolocar no mercado
um cartucho, quer seja de toner ou de tinta, que já foi novo,
falsificando sua embalagem e vendendo-o como novo. Vejam
bem, quase todos os cartuchos falsos já foram novos, mas quem
os compra pensa que ainda são novos. Neste caso, os falsificadores estão cada vez mais atrevidos. Falsificam embalagens,
selos e até cartas de credenciamento dos fabricantes. Por vezes, têm alguns negócios aparentementes honestos, por isso
conseguem cartas de distribuidores oficiais por comprarem
também destes últimos. Os distribuidores, por sua vez, entregam estas cartas sem verificar qual a intenção de quem as pede.
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Nestes casos, os suprimentos são fornecidos pelas empresas que assumiram o projeto. Porém, na maioria dos
casos, a questão do suprimentos para impressão é resolvida dentro de casa. Esse é o nosso tema. Originais ou
marginais? A escolha é dos compradores. Mas muitos têm
se aliado a bandidos e inescrupulosos de forma absurda,
e, às vezes, inocente.
Marginais são bandidos. Bandidos que vivem à margem
do caminho. Bandidos que sabem o caminho, mas não andam nele. Bandidos que têm feito a desgraça da nação. Gente da pior espécie. São marginais do mercado de suprimentos para impressão:
1 – Quem falsifica produtos originais.
2 – Quem rouba cargas de produtos originais e quem
recepta cargas roubadas.
3 – Quem faz recondicionamento porco e mal-intencionado.
4 – Quem contrabandeia produtos de impressão.
5 – Quem compra destes bandidos mesmo sabendo sua
origem.
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Apesar disso, se você optar por comprar um cartucho
original, deve sempre solicitar uma carta de credenciamento
diretamente do fabricante e deve checar se ele realmente a
expediu. As maiores vítimas são os órgãos públicos. Nem
sempre pedem carta e acabam levando gato por lebre. Quando não acontecem casos piores ainda.
Certa vez, quando dirigia uma companhia paulistana
distribuidora de uma grande marca multinacional, estive pessoalmente na abertura de uma licitação numa universidade federal, no interior paulista. Quando vi os oponentes, verifiquei que a vitória da concorrência seria
tranqüila. Como poderiam aquelas empresas de pequeno porte, que não distribuíam diretamente da gigante
de classe mundial, concorrerem em igualdade de condição com nossa empresa?
Ledo engano! Ficamos em quinto lugar. Voltei pensativo. Eles iriam entregar produtos falsos, obviamente. Fui
então até o almoxarifado do órgão, que nos recebeu com
incrível indiferença. Em suma, fomos recebidos como se
nós fossemos os marginais. Já sabia que de lá não teríamos nenhum tipo de cooperação. Mas a história é bem
mais triste do que parece. Passados alguns dias, o profissional que representava uma daquelas companhias me ligou. Disse que nosso preço era excelente e queria comprar o produto da concorrência de nossa empresa. Estava
disposto a pagar à vista. Porém, disse que só precisaria
da metade da quantidade licitada.
Ou seja, ele só entregaria metade do que licitou, o que
explicava a atitude do pessoal do recebimento do órgão
público. Neste caso, não houve falsificação, mas sim corrupção de quem aceitou receber menos. O pessoal de compras provavelmente nem soube do ocorrido. Enfim, há
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ROUBO E RECEPTAÇÃO DE CARGAS
Este é um problema seríssimo. Quem trabalha com distribuição oficial de suprimentos sabe do que estou falando.
Os assaltos são constantes. Gente que invade os estoques e
leva só cartuchos. Gente que sabe o que procura. Muitos
assaltos também são feitos na rua, na hora da entrega. Carros são interceptados e os cartuchos levados, tanto na hora
da entrega do fabricante para as distribuidoras, como na hora
da entrega do distribuidor para o consumidor final.
Agora, por que roubam? Porque alguém recepta. A per-
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que se rever os processos e fiscalizar cada etapa. Mas não
é o que acontece na maioria dos casos. O que temos visto
é o governo infestado de produtos falsos em seus estoques. Só que não é só o governo.
Muitas empresas do mercado corporativo têm sido enganadas. Outra vez lembramos que todo o cuidado é pouco ao comprar produtos originais. É necessário cercarse de todas as armas que temos e encurralar estes, digamos, espertalhões.
Mais um agravante: a qualidade dos falsos é tão ruim,
que compromete não só a impressão, mas também a vida
útil das impressoras. Todos os fabricantes têm serviços de
denúncias ativos, e não é necessário se identificar. Vamos
dizer não aos falsificadores e comerciantes inescrupulosos e
acabar com essa pirataria no Brasil. Nosso mercado é bom
demais para sofrer com esta gente.
Cuidado especial! Muita gente vende cartuchos usados,
às vezes com o propósito de ajudar causas sociais. Pergunte
o que estas entidades que recolhem produtos usados estão
fazendo com eles. Afirmo que muitos deles têm voltado ao
mercado falsificados.
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gunta é a mesma. Como pode alguém que não distribui
oficialmente levar vantagem numa concorrência com
quem compra oficialmente? As desculpas são muitas, mas
o que vale é checar.
Por outro lado, por que empresas de muita tradição em
suas cidades não tem o direito de comprar dos fabricantes?
Por que os fabricantes não respeitam a história e a competência dos distribuidores regionais e escolhem parceiros que
muitas vezes são apenas dificultadores do mercado de distribuição? Por que os fabricantes não vêem que estes distribuidores, em vez de fazerem parcerias regionais, acabam
canibalizando o mercado, abrindo filiais varejistas? Claro que
isto não justifica a bandidagem, mas incentiva.
Voltando ao assunto do roubo de cargas, vocês já pensaram nos altos custos gastos com segurança pelos distribuidores? Não pensem que conseguem repassar isso ao preço.
Ao contrário, se os distribuidores fossem viver somente desta
distribuição oficial, suas margens seriam tão apertadas que,
com certeza, já teriam fechado as suas portas.
MAUS RECONDICIONAMENTOS
Esta parte é muito polêmica, porque um mau recondicionador, a princípio, é apenas um mau profissional, e não um
bandido. Mas não é ao mau recondicionador que me refiro.
Me refiro ao recondicionador do Mal. Isso mesmo. Aquele que coloca tinta de carimbo em cartucho já utilizado.
Aquele que põe pó de toner de nenhuma qualidade em
cartucho para impressora a laser, sem olhar se os cilindros estão bons, sem fazer testes.
Podem conferir nas embalagens de toners dos fabricantes mundiais: grande parte dos cartuchos originais
contém partes recicladas. Vamos separar os casos. Um car-
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CONTRABANDO
O contrabando é um mal que atinge todos os setores de
nossa economia. Em nosso segmento, não é novidade. Um
dia, o mercado de armazenamento digital em disquetes foi
direcionado para a Verbatim. Quem não se lembra que, apesar disso, os disquetes que mais vendiam eram das marcas
Maxell e Nashua, que não podiam chegar legalmente no país?
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tucho de tinta não deveria ser, a princípio, reutilizado. A
análise aqui é dupla: existem cartuchos que não contêm
cabeça de impressão acoplados, que são mais facilmente
reciclados. A tinta deve ser de qualidade e o processo,
limpo. Cartuchos em que a cabeça de impressão está
acoplada são muito difíceis de serem reutililizados e, invariavelmente, apresentam falhas na impressão e podem
até danificar a impressora.
Existem várias maneiras de se fazer a coisa certa. Quem
faz um mau recondicionamento o faz deliberadamente. Não
estou me referindo ao usuário doméstico, que compra a tinta e tenta fazer em casa. Este, por tentativa e erro, acaba
aprendendo. Estou me referindo àquele que sabe fazer direito, mas não faz. Pior: cobra pelo bom serviço, mas presta
mau serviço. Marginal.
Há, porém, empresas muito sérias nesta área e muitos
casos de sucesso, inclusive no mercado corporativo. Cabe
aqui ao profissional de compras se aliar ao pessoal de TI
(tecnologia de informação) e encontrar soluções plausíveis,
separando o joio do trigo. Oportuno mencionar aqui que o
mercado de compatíveis não é o de produtos recondicionados, mas sim de cartuchos novos, feitos por empresas do
exterior. Há bons compatíveis e maus compatíveis. Também
se requer cuidado na escolha das marcas e fornecedores.

Sobre comprar e vender

Em nosso setor, quem mais sofre são as empresas de
classe mundial. Fizeram investimentos altíssimos para importar de forma legal e hoje sofrem com o contrabando e a
ineficiência do governo brasileiro, que pouco ou nada faz
para coibir estes abusos em nossa área. Mas as recentes
prisões de alguns megalarápios do centro paulistano vieram nos trazer um pouco de esperança. Só um pouco, sem
muito otimismo, hein?
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QUEM COMPRA
É melhor nem comentar quem tem consciência da origem
ilegal dos produtos e mesmo assim faz uso deles. Bandidos...
Bem, este é só um caminho para a reflexão. Espero que
haja sensibilização e que muitos outros se animem a escrever sobre este assunto, porque o silêncio só tem nos
prejudicado. E muito.

A cibernética no
processo de compras

A
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palavra cibernética vem do grego kybernetiké, que significa piloto, ou ainda, o ofício do piloto. Estamos falando do piloto de embarcações muito antigas, verdadeiros
mestres dos mares que, por estudo e experiência, conheciam muito bem o mar, com todas as suas variáveis, o tempo,
o destino e, acima de tudo, conheciam seu navio. Este relacionamento do homem com a máquina deu origem à palavra
cibernética. Em meados da década de 70, nosso herói era um
astronauta americano que sofreu um terrível acidente aéreo e
foi literalmente reconstruído pelo processo cibernético. Um
de seus olhos, ambas as pernas e um dos braços eram frutos
de uma engenhoca impressionante. Um verdadeiro ciborgue!
Ele corria mais do que todos e dava saltos enormes graças às
suas pernas mecânicas de alta tecnologia. Sua visão era maravilhosa, enxergava além do alcance humano, e seu braço especial lhe conferia uma força descomunal.
Hoje, nossos compradores me fazem lembrar o tal ciborgue.
Precisam conhecer seu ofício, o mercado, os clientes de sua
companhia, a concorrência e seus clientes, todos os fornecedores e seus produtos e fazer alianças estratégicas com clientes e fornecedores. Têm pernas mecânicas de alta tecnologia
que, neste caso, simbolizam seu conhecimento e preparo pessoal. Por isso, saem na frente dos demais, correm mais que os
concorrentes, têm maior resistência (pois buscam atualização)
e dão grandes saltos em direção ao sucesso. Sua visão é estratégica e priviligiada, além de eclética. Sua força, tremenda,
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pois a todos respeita e por todos é respeitado por sua inteligência e habilidade nos negócios. E é este tipo de postura que
faz da profissão de compras aquela que mais se encaixa neste
conceito de cibernética. Afinal, para comprar, é preciso conhecer e dominar todos os processos da companhia.
Há um caminho a ser percorrido, que, em nosso caso, é o
caminho da inteligência competitiva em compras. O professor Rogério Graber, em seu livro “Inteligência Competitiva
de Mercado”, nos auxilia neste processo. Para ele, dado é o
elemento básico a partir do qual percebemos e registramos
uma realidade. O profissional de compras precisa, portanto,
munir-se de muitos dados. Quais são esses? Produtos, mercado, clientes, fornecedores, concorrentes, etc. Mas, só quando o dado coletado é capaz de diminuir o nível de incerteza
na tomada de decisão, passamos a ter informação. Quando
os coletamos e analisamos, sustentando esta análise ao longo do tempo, obtendo, assim, uma visão sistêmica do comportamento do mercado e dos fatores que o governam, podemos dizer que temos conhecimento.
Agora, de todo este conhecimento, sem ação, nada se
aproveita. Para dizermos que temos inteligência competitiva em compras, é necessário obter vantagens competitivas pelo conhecimento do mercado. Mais do que isso,
precisamos utilizar as informações de mercado com senso de oportunidade. Compradores que conhecem o que
compram não levam gato por lebre, não se deixam levar
por propagandas enganosas e antevêem mudanças tanto
no ambiente interno como no mercado.
Conhecimento é valioso, mas a didática é fundamental. Sem
feedback (retorno da comunicação), não há comunicação de
fato. Este tem sido um grande desafio para o profissional de
compras. Quantas vezes ele recebe requisições de compras
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muito difíceis de serem decifradas? Neste momento, deve usar
toda a sua habilidade para conseguir entender exatamente o
que deseja seu cliente interno, sua majestade, o usuário final.
Mas, ao compreender do que se trata, lá vem desafio. Precisa
repassar este conhecimento recém-adquirido ao fornecedor.
Sentir e monitorar o ambiente é imprescindível. Todos fazem
parte do processo: quem requisita, quem compra, quem recebe a mercadoria ou serviço, quem comunica o recebimento.
Todas as informações são importantes e adaptá-las às normas
operacionais constitui tarefa importantíssima.
Tempo é dinheiro. Tempo de entrega da mercadoria, tempo de negociação, tempo para receber amostras e homologar
produtos. Priorizar é a ordem do dia. Por isso, é preciso definir parceiros para diminuir o tempo das tramitações burocráticas. Comprar é produzir. Boas compras, boa produção.
Boas compras, boas vendas. O gestor de compras é importante aliado dos resultados da companhia e, a cada dia, sua
função ganha o status de estratégica.
Reduzir custos parece óbvio, mas, na prática, não é assim
que acontece. Quase sempre confundimos a expressão “melhor preço” com “menor preço”. O melhor preço é aquele
que diminui os custos com retrabalho, é aquele fornecimento que traz segurança para ambas as partes. A famosa frase
futebolística “em time que ganha não se mexe”, aqui, é quase sempre utilizada. Há, porém, que se avaliar os perigos da
mesmice. O profissional de compras precisa estabelecer alianças, mas não pode tirar o olho do mercado, além de manter-se atualizado.
A questão dos contratos corporativos de fornecimento é
muito ampla e mereceria estudo mais detalhado, mas seus pontos mais relevantes poderão ser discutidos aqui. De uma forma
geral, os contratos vêm unir dois aliados do profissional de com-
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pras: a tecnologia da informação e a internet. Os números do
comércio eletrônico são expressivos no Brasil. Em recente estudo publicado pela Folha Online, baseado em pesquisa da
Marketing On-Line, vemos que o Brasil movimentou, em vendas para o consumidor final (B2C – Bussines to consumer),
um montante de 1,75 bilhões de reais em 2004 contra 1,19 bilhões de reais em 2003, um significativo aumento de 47%.
A mesma pesquisa revela que o número de compradores
no ciberespaço cresceu de 2,5 milhões para três milhões, no
mesmo período. Os números do B2B (Bussines to Bussines)
não são conhecidos, mas devem ser muito maiores do que
estes, graças aos contratos corporativos. Em suma, os contratos seguem a seguinte ordem de implantação: cadastramento de lista de produtos, cadastramento de listas de usuários, centro de custos, filiais e cadastramento de aprovadores
de centro de custos. Nestes contratos, a figura do gestor de
compras é primordial.
Veja alguns itens importantes do check list para a definição do fornecedor:
1 – Visitar pessoalmente as instalações do fornecedor.
2 – Conhecer todo o processo de compra, da chegada do
pedido no fornecedor até sua saída para a entrega, passando
por todos os processos de faturamento, separação e embalagem das mercadorias e cuidado com as mesmas.
3 – Conhecer todo o processo logístico final do fornecedor,
especialmente, se fizer opção por entrega departamentalizada, também conhecida como entrega ponto a ponto, quando
os entregadores do fornecedor irão percorrer as instalações
de nossa companhia para entregar os pedidos dos usuários.
4 – Participar da elaboração dos relatórios gerenciais de
consumo, pois tais ferramentas podem ajudar muito na diminuição do consumo desnecessário.
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5 – Cuidar para que as cláusulas de reajuste de preços
sejam bem claras e muito bem elaboradas, sobretudo em
itens do contrato cujo fornecimento sofre ação cambial
por serem importados.
Enfim, tudo deve passar por este profissional de compras, que deve ser o gestor do contrato, ficar de olho na qualidade das mercadorias entregues e dos serviços prestados e
na tecnologia do fornecedor. Ainda deve o gestor de compras cuidar para que o fornecedor treine usuários, defina
níveis hierárquicos de aprovadores por centro de custo e
mantenha sempre a palavra final sobre todo o processo. Afinal, cibernética é uma ciência interdisciplinar, centrada no
estudo da informação, comunicação e controle.
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Capítulo 3

O DECISIVO
FATOR HUMANO

A busca pela
fidelização

O decisivo fator humano

S
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egundo o Aurélio, fidelização é o processo ou técnica
que visa a manter a clientela cativa a determinada empresa mediante recursos de relações públicas, promoção, etc.
O mesmo autor dá uma segunda definição: o resultado deste
processo ou desta técnica.
Mas, no dicionário onde encontramos a palavra fidelização,
o mesmo não ocorre quando procuramos o verbo fidelizar.
Ele simplesmente ainda não existe, pelo menos não para este
e outros dicionários da Língua Portuguesa.
Claret (1997) afirma que a palavra fidelidade vem do radical fides e que o substantivo latino não tem verbo. Ainda diz
que poderíamos inventar o verbo fidelizar, mas trata-se de um
neologismo desconhecido. Se para este autor e Aurélio estamos
diante do desconhecido, para os escritores e pensadores do
marketing atual a palavra parece muito comum.
Diante de tais conceitos, a questão que norteia esse estudo é se o fator humano é o principal instrumento para a
fidelização dos clientes de uma empresa.
SONHOS E TEORIA DO NEGÓCIO
Dutra (2001) afirma que “visão é sonho e estratégia é transformar a teoria do negócio em realidade”. Bem, se visão é
sonho, então a estratégia depende da competência deste sonhador. Carvalho (1996) pensa que “viemos a este planeta plenamente dotados do que é necessário para realizarmos nosso
propósito de vida e contribuirmos para o todo, apesar das
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forças de resistência. Somos dotados do poder de criação, tudo
que a nossa consciência enfoca pode ser concretizado”.
Kotler (1998: 27), em sua definição de marketing, também
fala de criação: “marketing é um processo social e gerencial
pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com
outros”. E ainda enfatiza que “marketing começa com necessidades e desejos humanos”. Embora criação e sonho estejam
assim tão intimamente ligados, Dantas (1998: 11) adverte: “não
teorize tanto seus desejos e aspirações a ponto de tornarem-se
mera fantasia. É necessário decidir, programar, dinamizar, agir,
praticar; pois é da prática que surgem os efeitos”.
A teoria do negócio apresenta-se em três partes. Na primeira, existem hipóteses a respeito do ambiente da organização: a sociedade e sua estrutura, o mercado, o cliente e a
tecnologia. Na segunda, há hipóteses a respeito da missão
específica da organização. E, por fim, existem hipóteses a
respeito das competências essenciais necessárias à realização da missão da organização.
Vilhena (2001) afirma que, desde 1954, Peter Drucker
alertava que, em função do crescimento e da diferenciação da
oferta, cada vez mais, as empresas deveriam passar a se preocupar com a adequação de seus produtos ao mercado. Diz ainda
que, sobre a GM, “muitos analistas acreditaram que suas pretensões eram descabidas e que nunca uma empresa vocacionada
para o mercado de massa poderia sobreviver a tamanha diversificação. Os resultados todos conhecem: a GM ultrapassou a
Ford e nunca mais foi alcançada pela arqui-rival”.
Entre a teoria e a prática do negócio, parece existir um
problema que estará presente em todo este trabalho: o fator
humano (Mesquita 2001). Em l965, Feinberg assim pensava: “há três maneiras de mudar a personalidade de um ho-
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mem: a conversão religiosa, a psicanálise e a cirurgia cerebral. Como você não é um padre, nem psicoterapeuta, nem
cirurgião, pare de desperdiçar seu tempo”.
Como se observa, a GM deu uma grande lição de marketing ao ultrapassar a concorrente Ford, pois, mesmo não tendo a força da marca do concorrente, conseguiu agregar ao
seu plano a teoria de que era uma empresa de homens fazendo carros para homens. Foram homens ouvindo homens e
entendendo os desejos dos homens.
Teoria do negócio e estratégia são fundamentais. Mas
sonho e criação são coisas de homens. É no homem que foco
este estudo e no que os pensadores e formadores de opinião
estão fazendo para valorizá-lo, em busca da fidelização de
clientes. No processo de transformação de sonhos em realidade e em negócios, dispomos de algumas ferramentas de
fidelização de clientes. Relaciono a seguir as mais utilizadas
pelas empresas de sucesso, na expectativa de contribuir de
algum modo para que a escolha de uma ou mais de uma
delas venha ser o fator de transformação.

Telemarketing

O
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telefone é uma das principais ferramentas de marketing.
Segundo Souki (2000), o telemarketing começou em
Berlim, em 1880, quando um pasteleiro tinha um cadastro de
180 clientes e lhes oferecia seus pastéis por telefone. Mas será
que ele usava o telemarketing para perguntar se o cliente tinha
gostado do pastel, se tinha chegado quentinho ou para pedir
alguma sugestão?
O autor aponta que, em 1993, o telemarketing nos Estados Unidos produziu mais de 280 milhões de dólares em
vendas. No Brasil, a utilização do telefone, na mesma época,
gerou 1,6 milhão de dólares. Tal ferramenta tem sido a mais
popular e a mais utilizada pelos gerentes de marketing. Veja
estas dicas de Souki (2000):
1 – O tom de voz tem cinco vezes mais força de persuasão
do que o próprio conteúdo das palavras. Para aumentar a
confiança ao telefone, você deve assemelhar o seu tom de voz
ao de seu interlocutor.
2 – Ajuste a velocidade, o volume e a intensidade de sua
voz para que ela se pareça com a voz de seu cliente.
3 – Antes de pegar no telefone, faça as seguintes perguntas para você mesmo: qual é o mínimo que desejo alcançar
com este telefonema? Qual é o meu propósito ao fazer este
telefonema?
4 – Imagine as feições de seu cliente. Tenha plena consciência de que a outra pessoa está prestando atenção em cada
ação sua. Ao imaginar o outro, você intuitivamente percebe-
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rá se ele está interessado, alegre, animado ou se está desinteressado, triste, desanimado.
5 – Silencie sua voz interna. Imagine que, dentro de você,
existe um lago tranqüilo e que a voz de seu cliente é como um
pingo d’água no meio deste lago. Cada pingo marca a superfície da água. Deixe-se influenciar pelo seu cliente. Assim, ele
ficará mais disposto a escutá-lo quando você tiver algo a dizer.
6 – Perceba quais são as palavras e as expressões favoritas
de seu cliente. Quando você começar a falar, utilize-se de
palavras e expressões semelhantes. Note se ele compreendeu. Em geral, as pessoas se sentem valorizadas quando utilizamos as palavras que elas mesmas estão usando. Os clientes percebem que estamos prestando atenção.
7 – Esteja sempre preparado e bem disposto a se comunicar. Evite conversar ao telefone quando está com o corpo cansado ou com a mente dispersa. Prepare o conteúdo de sua
mensagem para que tenha o máximo de eficácia.
Tais dicas podem ser comparadas com as orientações
de Godri (1994) destacadas no livro “Conquistar e manter clientes”:
1 – Os clientes adoram cortesia, simpatia, entusiasmo,
alegria e amizade.
2 – Um bom-dia dito com alegria ao telefone e a satisfação em
servir valem mais do que todo o composto promocional.
3 – Nenhum detalhe é pequeno demais.
4 – A chave para a lealdade do cliente é o acompanhamento.
5 – Repita o nome do cliente várias vezes, pois o próprio
nome soa como música aos ouvidos das pessoas.
6 – Saiba que os clientes estão cada vez mais pobres de
tempo e de paciência. Então, procure fazer tudo para ser
solução e não mais um problema para ele.
7 – Não prometa aquilo que não poderá cumprir. Evite, por-
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tanto, criar altas expectativas e seja honesto em suas afirmações.
8 – Aja entusiasticamente, contagiando os clientes. Pessoas motivadas contagiam outras pessoas.
9 – Tenha a satisfação do cliente como seu objetivo maior.
Clientes satisfeitos são os nossos mais poderosos aliados.
10 – Procure a perfeição, pois sempre há algo para melhorar. Comece agora. Ponha em prática suas idéias.
11 – Elogie o cliente pela escolha feita. As pessoas adoram ouvir elogios, adoram quem lhes faz elogios e sempre
ficam esperando mais.
12 – Evite criar atritos. Pode ganhar uma batalha, mas,
com isto, perder a guerra. As reclamações são o termômetro
do mercado. Normalmente, os clientes gravam como o problema foi solucionado e não o erro inicial.
13 – Use a imaginação, observe e anote tudo o que pode
ser mudado ou melhorado. Ponha-se no lugar do cliente.
14 – A excelência é o grande diferencial, portanto, não
se contente com menos, não pare até ter certeza da satisfação do cliente.
15 – Entre diversos concorrentes, o cliente nos escolheu.
Faça-o perceber que você valoriza esta escolha.
16 – Continue o namoro. Principalmente quando o cliente menos esperar, telefone-lhe para agradecer o contato.
17 – A maioria das pessoas compra pela emoção e não
pela razão. Tente descobrir quais são os apelos emocionais de seu cliente.
O ponto de equilíbrio entre as orientações dos autores é
o cliente. Para Madia (1997), quem diz o que nós devemos
fazer é o cliente, com o que concorda Kotler(1998) quando
conclui que, no estudo deste consumidor, está o segredo
do sucesso em marketing. O primeiro autor diz ainda que
quem não acredita que o cliente sempre tem razão deve
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desistir do marketing, pois é preciso desenvolver sensibilidade para ler, entender e interpretar corretamente o que
os consumidores desejam.
De acordo com Cavicchini (1998), o telemarketing apresenta vantagens e desvantagens, entre as quais destaco:
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VANTAGENS

DESVANTAGENS

1– Permite o contato com pequenos
clientes aos quais você não poderia
viabilizar uma visita pessoal.

1– Possibilidade de obter muitos “nãos”
ou rejeições num curto período de tempo, dificultando o atendimento.

2– Dá a chance de conversar com um
pessoal que não lhe daria o tempo
para um encontro face a face.

2– Não pode empregar recursos
visuais ou demonstrações como
parte da exposição de vendas.

3– Comanda a atenção e ação imediatas, pois as pessoas tendem a
ser mais diretas e afáveis ao telefone do que pessoalmente.

3– Requer maiores habilidades ao
perguntar e escutar para descobrir
as necessidades e estabelecer forças com seus produtos/serviços.

4– Você pode tomar notas, usar um
script, referir-se a gráficos, tabelas,
etc., sem que o cliente saiba.

4– A pessoa do atendimento não pode
ler a linguagem do corpo do consumidor ou suas expressões faciais.

5– O cliente não vê a aparência física do vendedor ou qualquer outro
comportamento comprometedor.

5– A aparência pessoal do profissional e suas características não
são vistas pelo consumidor.

O quadro aponta para o fator humano como a principal
causa do sucesso ou insucesso na implantação de um sistema
de telemarketing, visto que só ele é capaz de neutralizar as
desvantagens e a boa performance do sistema.

Marketing de
relacionamento

U
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ns chamam-lhe CRM (Customer Relationship Management). Outros, marketing one to one, customer intimacy
ou real time marketing. Perdoem-me os fundamentalistas,
mas todos estes termos querem dizer exatamente a mesma
coisa, ou melhor, visam ao mesmo objetivo: criar uma relação personalizada e duradoura com os clientes.
Não deixa de ser curioso que uma técnica que se propõe
a acabar com a despersonalização ainda não tenha encontrado uma designação consensual (embora CRM seja a mais
popular). Passada esta primeira dificuldade, há o habitual
drama da tradução. Todos sabemos como é difícil aportuguesar termos que, por vezes, só fazem sentido na língua
nativa. Felizmente não é esse o caso. Entre marketing um
para um ou marketing de relacionamento, prefiro o último.
O que realmente distingue o conceito é o fato de levar o objetivo de criar uma relação íntima com os clientes até às últimas conseqüências, inclusive o fim dessa relação.
Florenzano (2001), em seu artigo “No Limiar de uma Nova
Era”, apresenta que “sistemas que permitem integrar e gerenciar mais adequadamente o relacionamento com os clientes são uma das coqueluches dos executivos de tecnologia
da informação, que chamam essa nova categoria de software
de ferramentas de CRM”.
No mesmo artigo, Florenzano cita Eduardo Souza Aranha, diretor-geral da Souza Aranha Marketing Integrado,
companhia especializada em marketing direto: “uma com-
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panhia que implementa um sistema de CRM está praticamente redesenhando toda sua estratégia organizacional”.
Luiz Camargo, gerente de marketing da Gradiente, afirma
que “mais do que uma criação de marketing, ele é a própria
ferramenta de relacionamento da empresa com o público”.
Evans e Laskin (1994: 439) definiram o marketing de relacionamento como “um processo onde a firma constrói alianças
de longo prazo com clientes atuais e em perspectiva, de forma
que comprador e vendedor trabalham em direção de um conjunto comum de objetivos específicos”. Segundo os autores,
para que estes objetivos sejam alcançados, deve-se compreender as necessidades dos clientes, tratando-os como parceiros,
assegurando-lhes a satisfação de suas necessidades; bem como
provê-los com a melhor qualidade possível.
O fundamento do database marketing é a utilização das
informações para diversos tipos de ações mercadológicas,
desde os programas de fidelização já ativos até a ampliação
da carteira de clientes, passando pela reativação dos inativos. É ainda o fundamento para a adoção de estratégias de
marketing de relacionamento, que visam, em última instância, a oferecer atendimento altamente personalizado a todos
os clientes ou a um conjunto de clientes preferenciais. Pode,
ainda, através dos relatórios gerados, contribuir para a oferta de serviços de alto valor agregado e até mesmo para o
desenvolvimento de novos produtos e serviços.
Para Cavicchini (1998), existem informações básicas que
devem entrar em um database: nome do cliente, endereço
postal e para entrega, número do telefone e endereço eletrônico, número do CNPJ ou CPF, fonte de origem (solicitação ou pedido), data de consulta ou pedido, preço dos
pedidos e histórico das compras (por datas, pelos itens comprados, por valor da compra e por vendas acumuladas).
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Além disso, há determinados aspectos que devem ser
levados em conta no processo de implantação de um
database: interações de uso, informações requeridas, seleção de informações, estimativa do crescimento e tamanho
do arquivo, manutenção e atualização de calendários e procedimentos, orçamento, seleção do sistema e de hardware,
decidir montar ou comprar o software, planejar a implementação e interação e providenciar documentação e treinamento do pessoal.
Ao trabalhar o conceito de call center, pode-se dizer que
é a central onde as chamadas são processadas ou recebidas,
em alto volume, com objetivos ligados às funções de vendas, marketing, serviços do consumidor, telemarketing,
suporte técnico e qualquer outra atividade administrativa.
Atualmente, os call centers são considerados uma ferramenta competitiva. Em alguns segmentos, como vendas a
varejo e serviços financeiros, um call center pode determinar a própria sobrevivência do negócio. Em outros, como
os de televisão a cabo e serviços públicos, os call centers
têm sido o principal canal tanto para a venda de serviços
como para o desencadeamento de esforços para a melhor
imagem da empresa.
O termo em inglês contact center literalmente sugere centro de contatos ou central de contatos (conceito trabalhado
no site www.plusoft.com.br/glossindicator.htm). Trata-se de
uma estrutura preparada para oferecer atendimento por diversos meios de comunicação, como telefone e e-mail. Os
contact centers podem utilizar mecanismos que possibilitam o contato direto entre o chamador e os agentes, enquanto o usuário está conectado à internet, como o Internet Phone
(criação de uma chamada de voz usando a infra-estrutura IP
da web) e chats (conversação on-line com agentes).

Internet
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comércio eletrônico representa para a Revolução da
Informação o que a ferrovia foi para a Revolução Industrial: um avanço totalmente inusitado, inesperado. E, como
a ferrovia de 170 anos atrás, o comércio eletrônico está gerando
um boom novo e distinto, provocando transformações aceleradas na economia, na sociedade e na política”. Esta é a visão de
Drucker (2001) sobre o significado da internet nos negócios.
Madia (1997) aponta para uma mudança de comportamento do consumidor e inventa o termo “Camagurus” para
os novos consumidores que estão, de uma forma crescente,
tendendo a passar a maior parte de suas horas de lazer e
descanso em suas próprias casas.
MacGovern (1997) fala do colapso da geografia. Da morte
da distância, da supermudança, da super era digital. Um
período de dramáticas e profundas mudanças, influenciadas pelo avanço do poder de computação, pelas tecnologias sinérgicas e computadores fundindo-se com televisores,
pelas oportunidades tanto para pequenas quanto para grandes empresas, pela necessidade de um relacionamento mais
próximo, pela necessidade de as empresas – particularmente as pequenas – se diferenciarem, pela ascensão das corporações virtuais, pela necessidade de compartilhar informação, de aprender a atuar rapidamente, pelo aprendizado contínuo, pelo aumento da distância entre Primeiro e
Terceiro Mundos (a menos que o Primeiro Mundo demonstre certa visão e humanidade) e por profetas, filósofos e
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pensadores que possam explorar e definir a Era.
Kotler (1998), quando se refere à importância da Internet,
percebe que ela foi criada como elo de dados entre comunidades dispersas e que as empresas rapidamente a utilizaram como
ferramenta para interligar funcionários localizados em escritórios distantes. Mais do que isto, com o advento do aplicativo
chamado World Wide Web, estas empresas conseguiram acompanhar consumidores e fornecedores e distribuir informações
de vendas mais rapidamente.
Vassos (1997) apresenta o Marketing Internet Bullseye: “um
modelo de marketing composto por diversos fatores que podem ser usados para prever o sucesso potencial de um programa de Internet. Se esse produto ou serviço recebe uma boa
contagem considerando os fatores, ele será tido com ‘bullseye
(tiro certo). Na verdade, poucos produtos ou serviços chegam
perto de serem considerados um ‘tiro certo’ perfeito”.
Esta ferramenta pode ser uma estratégia para prever a
probabilidade de vender de maneira bem-sucedida uma determinada oferta via internet, pode priorizar produtos/serviços para lançamento via internet, determinar objetivos de
marketing apropriados para uma oferta e identificar e corrigir pontos estratégicos fracos do plano de marketing via
internet, entre outros aspectos. Se Madia (1997), Vassos
(1997), Kotler (1998) e Drucker (2001) concordam que a
internet é importante ferramenta de marketing, Lewis (1994)
e Kotler (1998) destacam as principais características negativas dessa ferramenta:
Segurança – Quando uma empresa conecta sua rede interna de computadores ao mundo exterior, fica exposta a
possíveis usos não autorizados e a ataques eletrônicos. As
empresas podem também relutar em usar a web para enviar
cotações de preço ou outras informações financeiras. Há ris-
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co de as informações serem interceptadas pelos concorrentes. Similarmente, os consumidores relutam em enviar o número de seus cartões de crédito através dos fios.
Problemas legais – A legislação sobre o comércio eletrônico ainda não é definida. Não há consenso sobre assuntos,
como a natureza dos contratos eletrônicos e a distribuição
de material protegido por direitos autorais.
Tecnologia – À medida que novas ferramentas de software
tornam a internet mais fácil para o usuário, também se exigem conexões de rede mais complexas.
Custo – Para as empresas explorarem mais a internet,
devem pagar centenas ou até milhares de dólares por mês
por linhas telefônicas, computadores e especialistas em tecnologia específica.
Problemas culturais – A internet tem uma cultura estabelecida que é não abrir para a propaganda agressiva. As
primeiras iniciativas de se anunciar pela internet provocaram repulsa e retaliação dos usuários. Os anunciantes inteligentes são cautelosos e procuram tornar os anúncios uma
opção positiva para o usuário, acoplando serviços às ofertas.
Além destas desvantagens, temos o exemplo da Levi Strauss
& Co. apontado por Vassos (1997). A empresa resolveu vender
jeans sob medida via internet. Os clientes teriam à sua disposição um quadro detalhado de medidas, que poderiam ser montadas e pedidas. Essa estratégia de fidelização deu muita publicidade à Levi Strauss & Co., o que fez com que os parceiros dos
canais tradicionais de distribuição começassem a reclamar. Eles
estavam insatisfeitos pelo fato de a empresa passar por cima do
canal de varejo, vendendo diretamente aos consumidores. A
empresa tentou justificar-se afirmando que o varejo não seria
prejudicado, o que não convenceu. Assim, a Levi’s desistiu de
vender jeans sob medida pela web e montou um esquema para
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oferecer o mesmo produto nos revendedores.
O mesmo autor afirma que “em setores com fabricantes
poderosos, desintermediação pode ser uma grande ameaça aos
revendedores”. Mas nem sempre as coisas ocorrem como no
exemplo da Levi Strauss & Co. “Os varejistas que entendem o
novo contexto podem aproveitar a oportunidade para alavancar
seus pontos fortes, seu relacionamento com clientes, seu entendimento das demandas de mercado e a sua imagem. Eles podem capitalizar o canal virtual para lidar com múltiplos fabricantes de qualidade, consolidando sua força no canal”.
Por que tanta ineficiência e maus resultados da maioria
das empresas .com? Rist (2001) aponta para a crise econômica e superdimensionamento como os principais motivos dos e-problemas e e-fracassos das empresas virtuais,
lembrando que a derrocada dos projetos de e-business também pode ser atribuída em parte à falta de entrosamento
entre as estratégias de tecnologia e de negócio das corporações. Ainda assim, passada a euforia inicial de mudar radicalmente os negócios, a internet tornou-se apenas mais uma
alternativa de comunicação. As empresas descobriram então que ter um web site correspondia a apenas 15% do esforço necessário para criar um novo canal, o resto é logística:
armazenagem, entrega, recursos humanos, marketing, atendimento de pedidos, devoluções, etc. Finalmente, descobriu-se que “uma empresa de internet é, antes de tudo,
uma empresa de tijolos e cimento”.
Por outro lado, existem casos de muito sucesso, e sucesso
de uns, prejuízo pra outros. Drucker (2001) dá o exemplo
de uma empresa de dimensões médias no meio-oeste industrial dos Estados Unidos, fundada na década de 20 e hoje
administrada pelos netos do fundador, que dominava cerca
de 60% do mercado de louças de baixo preço utilizadas por
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redes de fast-food, hospitais e refeitórios de escolas e escritórios, num raio de 160 quilômetros em torno da fábrica.
Louça é um produto pesado e quebra com facilidade, de
modo que a louça barata costuma ser vendida em áreas restritas. Essa empresa perdeu mais da metade de seu mercado, praticamente, da noite para o dia. Um dos clientes, uma
cafeteria de hospital, descobriu, depois que um dos funcionários saiu navegando pela internet, um fabricante europeu
que oferecia louça de qualidade aparentemente superior mais
barata. E que, ainda por cima, era remetida de avião a um
custo muito baixo. Em questão de meses, os principais clientes da região passaram a comprar do fornecedor europeu.
Parece que poucos se dão conta de que a louça vem da Europa, muito menos se preocupam com isso.
“Na nova geografia mental criada pela ferrovia, a humanidade dominou a distância. Na geografia mental do comércio
eletrônico, a distância foi eliminada. Existem apenas uma economia e um mercado. Uma conseqüência disso é que toda
empresa precisa se tornar competitiva em nível global, mesmo que produza ou venda apenas dentro de um mercado local ou regional. É o mundo da Internet”. (Drucker, 2000:118)

Social e Societal

P
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ringle e Thompson (2000) afirmam que “a expressão
marketing social é empregada para descrever o uso dos
princípios e técnicas para a promoção de uma causa, idéias
ou um comportamento social. É uma tecnologia de administração da mudança social associada ao projeto de implementação e controle de programas destinados a aumentar a
disposição das pessoas para a aceitação de uma idéia, um
comportamento e/ou uma prática social”.
Segundo esses autores, o marketing social “é uma ferramenta que aplica os princípios e instrumentos de marketing outorgando maior valor à proposta social”. Por meio
dela, “redescobre-se o consumidor através de um diálogo
interativo, o que permite um processo de reflexão, participação e mudança social”, mensurando os resultados através
da sua eficácia, eficiência e efetividade.
Kotler (1998) conta que, em anos recentes, algumas pessoas têm questionado se o conceito de marketing é uma filosofia
apropriada em um momento em que apontam alguns problemas mundiais, como a deterioração ambiental, a escassez de
recursos, o crescimento explosivo da população, a fome, a pobreza mundial e a negligência dos serviços sociais.
Fica claro para este autor que não se pode pensar em marketing sem pensar na conservação do planeta e da população, pois,
sem eles, não existe marketing. Estratégias que levem a um
consumo desenfreado e despreocupado com o bem-estar e sobrevivência de consumidores é, no mínimo, irresponsável.
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O autor ainda pergunta: “as empresas estão fazendo um
trabalho excelente para satisfazer os desejos dos consumidores, agindo, necessariamente, em seus interesses e no interesse da sociedade a longo prazo?” Além de imaginação e
poder criativo, há que se pensar em zelar e cuidar deste mercado. Para o autor, o conceito de marketing evita enfocar os
conflitos potenciais entre os desejos e os interesses dos consumidores e o bem-estar da sociedade a um longo prazo.
Kotler ainda propõe avaliarmos três exemplos:
1 – Os restaurantes fast-food oferecem alimentos saborosos, mas não nutritivos. Os hambúrgueres têm alto teor de
gordura e as tortas e frituras são ricas em amido e gordura. Os
produtos são convenientemente embalados, mas levam a um
grande desperdício de material. Ao satisfazer as necessidades
dos consumidores, esses restaurantes podem estar prejudicando a saúde e causando problemas ambientais.
2 – Os fabricantes de refrigerantes têm atendido o desejo dos
norte-americanos por conveniência aumentando o uso de garrafas descartáveis. Entretanto, essas garrafas representam grande
desperdício de recursos porque, em média, 17 garrafas são usadas para substituir uma não descartável que circulou 17 vezes
antes de ser destruída. Além disso, muitas dessas garrafas não
são biodegradáveis e, freqüentemente, poluem o meio ambiente.
3 – A indústria de sabão em pó atende a paixão norteamericana por roupas mais brancas oferecendo um produto
que polui rios e cursos d’água , mata peixes e prejudica as
oportunidades de recreação.
Tais situações exigem um novo conceito que amplie o
conceito de marketing. Entre os nomes sugeridos para os
propósitos estão Marketing Humanístico e Marketing Ecológico. Prefere o autor englobá-los num único conceito,
que chama de Marketing Societal: trata-se de um concei-
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to de marketing que “assume que a tarefa da organização
é a de determinar as necessidades, desejos e interesses
dos mercados-alvos” e atender as satisfações desejadas
mais eficientemente do que os concorrentes, de maneira
a preservar ou ampliar o bem-estar dos consumidores e
da sociedade (Kotler, 1998:44)
Cohen (1999) acredita que o fato de as empresas estarem
sendo mais cobradas em seu papel de cidadãs é um fenômeno
mundial, observado a partir da queda dos regimes socialistas
do Leste Europeu e do fim da Guerra Fria. Tem a ver também
com a evolução normal da conscientização das sociedades.
Mas, este autor considera que, no Brasil, há outros fatores:
1 – A geração de empresários que viveu o fim do regime
militar está mais bem preparada para tornar o país melhor.
2 – O aumento da violência nas grandes cidades parece
ter chegado ao ponto em que é impossível fechar os olhos
para a vergonhosa disparidade social brasileira.
3 – Uma mudança de mentalidade da sociedade brasileira em relação às empresas, que parecem estar sendo cobradas como salvadoras, sendo louvadas apenas pelos empregos diretos e indiretos que podem proporcionar.
Aliado a isto, voltamos a Blecher (2001), que aponta um
levantamento da consultoria americana Walker Research:
quando o preço e qualidade de um determinado produto ou
serviço empatam, 76 a cada 100 consumidores optam por
uma marca envolvida numa boa causa.
Blecher informa que as ações de empresas consideradas
socialmente responsáveis apresentam um desempenho melhor que os papéis de outras companhias. A Dow Jones, que
calcula o índice de ações mais famoso do mundo, tem dois
índices globais diferentes. Um deles, o Dow Jones Global
Index, considera as principais ações nos Estados Unidos,
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Europa e Japão. O outro, o Dow Jones Global Sustainibility
Index, engloba os mesmos países, mas só lista empresas consideradas socialmente responsáveis.
Nos melhores momentos do mercado financeiro (antes da
crise de março de 2000), o índice de ações socialmente responsáveis estava 30% acima do índice das outras. Temos um
caso exemplar: acusada, em 1995, de negociar com fornecedores asiáticos que utilizam trabalho infantil, a Nike viu a
cotação de suas ações despencar em quase 50%. McIntosh e
Talli (1998) afirmam que existe hoje uma nova forma de cidadania corporativa: “não é filantropia, não é escrever um
anexo sobre ações comunitárias no relatório financeiro anual. A nova cidadania corporativa não é uma idéia posterior ao
negócio, entregue ao departamento de recursos humanos. É
a cidadania no coração do planejamento estratégico”.
As oportunidades apontadas pelo marketing societal são
muitas. Recentemente, a C&A encaminhou uma mensagem
eletrônica que pedia ajuda para a contratação de telefonistas, atendentes e operadores de caixa para a Zona Oeste da
capital de São Paulo. O que chamou a atenção: as vagas estavam destinadas para portadores de deficiência física.
Pastore (2001) conta que o Brasil tem 16 milhões de pessoas com algum tipo de limitação física, sensorial ou mental.
Destes, nove milhões têm idade para trabalhar, mas somente
um milhão trabalham e apenas 200 mil têm carteira assinada.
Este último número indica que apenas 2% dos deficientes
trabalham com carteira assinada. Nas nações avançadas, isso
ultrapassa os 30%, chegando a 45% em alguns países.
Percebe-se ainda outro campo fértil para o marketing social. Kotler (1998) diz que o conceito de marketing societal propõe que as empresas desenvolvam condições sociais e éticas
em suas práticas de marketing. Devem equilibrar critérios fre-
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qüentemente conflitantes entre os lucros da empresa, a satisfação do desejo dos consumidores e o interesse público.
Mas, da lacuna entre a atuação do estado e a das empresas
privadas, surge o Terceiro Setor. Santos (1997) afirma que
“entre o estado e o mercado abre-se um campo intenso para
criar utilidade social através de um trabalho auto-valorizado: uma sociedade-providência transfigurada que, sem dispensar o Estado das prestações sociais a que o obriga a reivindicação da cidadania social, sabe abrir caminhos próprios de emancipação e não se resigna à tarefa de formatar as
lacunas do Estado e, deste modo, participar, de forma benévola, na ocultação da opressão e do excesso de regulação.
Para Santos, a expressão “novos movimentos sociais”
constitui uma designação residual e vaga com que se pretende dar conta de um vastíssimo conjunto de organizações que
não são nem estatais e nem mercantis (ONGs), ou seja, organizações sociais que não visam a fins lucrativos, sendo animadas por objetivos sociais, públicos ou coletivos.
Em um folder promocional de uma empresa distribuidora de suprimentos para informática e escritório de São Paulo, encontra-se uma diferenciação entre marketing social e
societal: “Quando uma empresa destina parte de seu faturamento a uma instituição do terceiro setor, está fazendo marketing social, quando diretores e funcionários se engajam
numa causa, está fazendo uma ação societal”.
Desta forma, as oportunidades de fidelizar clientes via
marketing social e marketing societal são inúmeras e tanto
Blecher (2001) quanto Kotler (1998) apontam para um caminho de mão-única, pois, como afirmaram McIntosh,
Leipziger, Jones e Coleman (1998), a opção pelo marketing
social não é uma questão de filantropia, e sim de planejamento estratégico, bem como sonhara Dutra (2001).

Marketing
de serviços
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erry (2000) afirma que o serviço prestado por uma empresa é um dos principais fatores de diferenciação de
marketing, mas só quando a qualidade do produto já é dada
como certa. Zemke e Woods (2001) contam que um mau
serviço mina os lucros de uma empresa. Serina (2001) afirma que um cliente insatisfeito não luta, muda. Madia (1997)
diz que quem não acredita e questiona se o cliente sempre
tem razão deve procurar outra profissão e desistir do marketing, enquanto Gracioso (1993) já falava de orientar-se para
o mercado pressupondo total identificação com o usuário.
O cuidado com a publicidade também faz parte desta área,
como alerta Clarke (2001), dizendo que a publicidade é uma
espécie de promessa, e sendo assim, as conseqüências de
essa promessa não ser cumprida serão piores do que seriam
se ela nunca tivesse sido feita. Drucker (2001) observa que a
primeira tarefa de uma empresa é criar consumidores.
Kotler (1998) parte da premissa que os consumidores
comprarão da empresa que entregar o maior valor, definindo que o valor entregue ao consumidor é a diferença entre o
valor total esperado e o custo total do consumidor. Valor
total para o consumidor é o conjunto de benefícios esperados por determinado produto ou serviço. Custo total do consumidor é o conjunto de custos esperados na avaliação, obtenção e uso do produto ou serviço.
O autor dá o exemplo de um comprador de uma grande
construtora que deseja adquirir um trator. Comprará da
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Caterpillar ou da Komatsu. Os vendedores de ambas as empresas descrevem cuidadosamente suas respectivas ofertas
ao comprador que deseja usá-lo no trabalho de construção
residencial. Gostaria que o trator atendesse determinados
níveis de confiabilidade, durabilidade e desempenho. Avalia os dois tratores e decide que a Caterpillar tem um produto de maior valor em termos de confiabilidade, durabilidade e desempenho. Também percebe diferenças nos serviços
oferecidos pelos fornecedores – entrega, treinamento e manutenção – e decide que a Caterpillar oferece melhor serviço. Também nota que os funcionários da Caterpillar são mais
bem preparados e atenciosos. Finalmente, atribui maior valor à imagem corporativa da Caterpillar. Soma todos os valores dessas quatro fontes – produto, serviços, funcionários e
imagem – e percebe que a Caterpillar oferece maior valor
total para o consumidor. Ele compra o trator Caterpillar?
Não necessariamente.
Examina também o custo total de o consumidor relacionar-se com a Caterpillar versus Komatsu. O custo total do
consumidor é maior do que o custo monetário. Como Adam
Smith observou há dois séculos: o preço real de algo envolve
o esforço de sua aquisição. Além do custo monetário, inclui
também os custos de tempo e de energia física e psíquica do
comprador. O comprador avalia esses custos juntamente com
o custo monetário para compor um quadro do custo total do
consumidor. Fica claro que o comprador comprará do fornecedor que entregar o maior valor ao consumidor.
Observa-se algumas idéias de Zemke e Woods (1998), que
apontam para o cliente em primeiro lugar:
Modernize-se – Os restaurantes mais movimentados sabem como é desencorajador para muitos clientes terem de
esperar por mesa no hall ou mesmo à entrada, especialmen-
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te no inverno. Steve Damian, diretor-geral do Border Café,
distribui um pager aos clientes, dando-lhes inteira liberdade para irem onde quiserem até terem uma mesa disponível. O serviço funciona com sucesso desde 1991.
Seja educado mesmo na internet – Paul Richardson, fundador da editora RIS sabe como manter e conquistar clientes no ciberespaço. Ele nunca deixa um e-mail sem resposta
mais de 48 horas e, quando aborda um cliente potencial, é o
mais breve possível num primeiro contato.
Telefone para confirmar – O número de pessoas que se
esquecem do nome e da localização do hotel onde pretendem ficar durante uma viagem é mais freqüente do que possamos imaginar. Quem diz isso é Holly Boginis, diretor do
Lincoln Suítes Hotel, que encontrou uma forma de avivar a
memória dos clientes. Alguns dias antes da viagem, o seu
staff telefona aos clientes para confirmar a data de chegada
e de partida e o número de pessoas e aproveita para os lembrar da localização do hotel e para perguntar se desejam bilhetes para algum espetáculo ou para uma visita especial.
Use mel e não vinagre – Para facilitar o processo de cobrança, nada melhor do que investir num serviço pessoal. É
o que faz Mike Watts, sócio da Professional Resources, uma
empresa de processamento de dados. Depois de mandar a
fatura para cobrança às empresas-clientes, Watts telefona
para se assegurar de que o cliente ficou satisfeito com o seu
serviço e se não tem dúvidas sobre a fatura que recebeu.
Fale conosco – Quer mesmo mostrar aos clientes o seu empenho no serviço? Durante anos, J. W. Kisling, chefe executivo
da Multiplex, incluía no catálogo de produtos da empresa os
números de telefone da casa de seus principais diretores, com a
seguinte nota: “Não hesite em contatar-nos em caso de emergência”. Na verdade, nunca receberam mais do que meia dúzia
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de chamadas, mas os clientes ficavam impressionados.
Beba a água do seu rival – Para testar a qualidade do seu
produto e do serviço, Allen Bechtel, presidente da Pure
Water Corp., convida seus clientes a experimentarem os
produtos da concorrência. Descobrindo que o preço dos
rivais era mais elevado, mas que eles também deixavam algumas garrafas de reserva, Bechtel desenvolveu um novo
esquema de distribuição e de preço, superando-os. Como é
cuidadoso na seleção dos clientes para este teste, Bechtel
garante que nunca perdeu nenhum.
Enfrente os clientes – Se quer mesmo saber o que os seus
clientes pensam de você e como os pode satisfazer, convideos para um pequeno almoço. Não a todos, obviamente. Visitar os seus clientes só para lhes perguntar se estão satisfeitos
com a sua empresa também lhe pode render dividendos.
Marque uma reunião antecipadamente, deixando claro que
não pretende vender-lhes nada, mas sim procurar idéias que
possam ajudar a servi-los melhor.
Eduque os clientes – A Hanson Galleries, uma empresa
que negocia artes com as galerias, trabalha arduamente para
desenvolver a sua clientela. Segundo os seus métodos, um
vendedor deve dissipar os receios do cliente. E como é que
isso se faz? Simples. A primeira regra é que quanto mais pessoas perceberem o que você pretende vender, mais potenciais
clientes ganhará. Ou seja, educar os clientes sobre o produto
é o trabalho do bom vendedor. Outra regra é reduzir os riscos
do cliente ou, pelo menos, procurar que nem pense neles.
Uma forma de o conseguir é garantir-lhe a devolução do dinheiro em caso de insatisfação. Finalmente, supere suas expectativas. Se os clientes só esperam encontrar arte na sua
galeria, surpreenda-os com outras coisas: livros sobre o tipo
de pintura exposta ou a simples oferta de um bom café.
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Um bom incentivo faz milagres – Um incentivo pode fechar uma venda, conquistar a confiança de alguém ou motivar um cliente a mudar. Ao selecionar os presentes que vai
dar aos seus principais clientes, escolha algo a que eles dificilmente tenham acesso. Um vinho raro, um cesto de frutas
importadas ou um bom queijo regional.
Clarke (2001) explica que a palavra serviços tende a ser
enfeixada na expressão genérica produtos, como uma descrição abrangente do rendimento da empresa. Não
obstante, a palavra produto evoca normalmente a idéia de
algo sólido e tangível, sendo muitas vezes utilizada em substituição à palavra bem, tal como utilizada na expressão produtos e serviços.
Nesse sentido, os bens e/ou produtos são coisas sólidas e
tangíveis, que podem ser vistas e cuja qualidade pode ser
avaliada antes da compra. Os serviços não podem ser descritos desta forma. Sua qualidade só pode ser avaliada depois
de formalizado o compromisso de adquiri-los. Sendo assim,
pode ser útil, quando nos referimos a serviços, evitar terminantemente a palavra produto no seu sentido usual.
Madia (1997: 22) afirma que “existe uma diferença substancial entre obras de arte e produtos. Pena que muitos marqueteiros e publicitários até hoje não se tenham dado conta.”
Explica ainda que é muito comum encontrar empresas,
empresários e executivos apaixonados por produtos que não
dizem absolutamente nada ao mercado. “Quem diz o que
você faz são seus clientes”. A cada dia que passa, as empresas mais atentas e vitoriosas acrescentam a seus procedimentos básicos de marketing um processo de investigação permanente sobre o que seus clientes dizem que a empresa faz. E, quase sempre, se surpreendem com algum
produto ou serviço que seus clientes juram que a empresa
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fabrica ou presta e, de verdade, isso jamais aconteceu. “Só
que, assim como na filosofia e na vida, no marketing a verdade é aquilo que as pessoas acreditam e não, necessariamente, a ‘verdade verdadeira’, como diriam nossos avós.
Ou seja, se parcela expressiva de seus clientes acredita que
você faz o que você não faz, não se aborreça. Faça...”
No final dos anos 80, o Forschner Group, fabricante de
um dos ícones do marketing, o Victorinox Swuiss Army
Knives, mais conhecido por Canivete Suíço, intuiu que sua
franquia poderia ser utilizada em produtos afins. Antes de
abrir o foco de sua investigação, decidiu fazer alguns grupos de discussão com seus clientes tradicionais. Logo no
início dessas reuniões, e ainda na fase de aquecimento, o
moderador perguntava aos presentes quais produtos com
a marca Swiss Army eles conheciam. E, para surpresa de
todos, no primeiro, segundo e terceiro grupo, logo depois
do canivete, todos afirmavam que essa marca também fabricava relógios.
Em vez de contar a essas pessoas a “verdade verdadeira”, isto é, que a Swiss Army jamais fabricara um único
relógio em toda a sua história, e empresa decidiu acreditar
em seus clientes, transformando suas percepções em realidade. Ou seja, passou a fazer o que nunca fez, porque seus
clientes acreditavam que já fazia. Em 1990, finalmente, os
Forchner’s Swiss Army Watches aterrizaram no mercado,
apenas em lojas de esporte e artigos de cutelaria, as mesmas onde sempre se encontravam os canivetes, vendendo
15 mil unidades. No ano de 1994, devidamente distribuídos em lojas de departamentos, joalherias e em lojas
especializadas em relógios, saltou para 1,2 milhão de unidades, garantindo ao fabricante um faturamento de 64 milhões de dólares.

A interferência
do ser humano

O
O decisivo fator humano

bserve a análise do exemplo de cinco empresas que
implantaram o CRM e avaliemos os resultados. O
artigo é de Sordili (2001).
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TELEFÔNICA
Só pelo tamanho da tarefa, o caso da Telefônica mereceria uma tecnologia com nome próprio. Afinal, falar em
gerenciar relacionamentos numa empresa que conta hoje 11,4
milhões de clientes no Estado de São Paulo, é, no mínimo,
subestimar o problema.
A medida que abriu caminho para o projeto de CRM da
Telefônica foi tomada há quase três anos: a contratação de
uma empresa dedicada exclusivamente a administrar centrais telefônicas.
No ano passado, a Telefônica decidiu montar um banco
de dados inicial com 700 mil pessoas, sendo 85% assinantes
do Estado. Com esses dados na mão, os executivos da empresa pretendiam abandonar gradualmente o marketing de
massa e partir para a venda de produtos e serviços diferenciados por tipo de consumidor. O plano é ambicioso.
No fundo, o que acontece na Telefônica é uma transformação mais profunda. Os funcionários das centrais telefônicas passarão por treinamentos específicos e serão capazes de
prestar atendimentos diferenciados. Essa divisão já pode ser
percebida quando se liga para a empresa. O atendimento
automático, além de direcionar por tipo de problema, já in-

forma o cliente que, se ele é de uma região específica, tem
um atendimento especial para ele.
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TAM
Para uma empresa aérea, medir a fidelidade de seu cliente não é tarefa simples. Qualquer vínculo que o passageiro
tenha com a empresa pode ir por água abaixo com uma promoção pontual da concorrência ou um pacote irresistível
oferecido pelas agências de viagem. Por isto, a TAM dividiu
seus clientes em três categorias, de acordo com a freqüência
de suas viagens: brancos (que viajam pouco), azuis (nível
intermediário) e vermelhos (que viajam semanalmente).
Pioneira nos programas de fidelidade de aviação desde
1993, a TAM implantou o sistema de categorias para poder
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BANCO DO BRASIL
Com quase 13 milhões de correntistas, a tarefa do Banco do Brasil não é simples: gastar dinheiro oferecendo o
produto certo ao cliente certo. Para isto, o banco dividiu
seu imenso cadastro em sete grupos, de acordo com o perfil e movimentação de conta e de investimentos, entre
outros critérios.
O banco tem conseguido resultados que surpreendem
qualquer um que já tenha ouvido falar nas ínfimas taxas de
retorno das campanhas de marketing direto. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas foi a oferta de ações da Petrobrás
com o dinheiro do FGTS. Ao contrário das malas-diretas,
que chegavam a ser enviadas para três milhões de correntistas, o banco remeteu a correspondência para cerca de 650
mil clientes selecionados dentro dos sete grandes grupos em
que eles foram divididos. Resultado: dos que receberam a
proposta, 70% compraram ações da estatal.
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observar melhor o comportamento dos passageiros. Descobriu que havia um segmento lucrativo e fiel, os executivos
em viagens de negócios. De 1,2 milhão de passageiros inscritos no programa de fidelidade, apenas 120 mil são azuis,
e 20 mil vermelhos. Quando a divisão começou, eles eram
60 mil e 6 mil, respectivamente.
Outro levantamento feito pela empresa buscou conhecer
os motivos que levaram esses vips a deixarem de viajar. A
empresa selecionou clientes com cerca de dez vôos anuais
que não viajavam havia pelo menos quatro meses. Mais de
50% dos passageiros tinham deixado de viajar porque haviam mudado de emprego ou de função.
Nos levantamentos feitos pela companhia, por meio dos
programas “Fale com o Presidente” e “Fidelidade TAM”,
a empresa acabou desenvolvendo serviços com base nas sugestões dos consumidores, como o check-in expresso e o
bilhete eletrônico. Só o “Fale” atende três mil ligações por
mês, e mais quatro mil cartas de bordo. “Se tem tanta gente assim procurando a TAM para dar sugestões, por que
não transformar isso em ferramentas de negócios?”, pergunta Daisy Romero Marques de Souza, gerente do serviço de atendimento.
AMÉLIA.COM
O braço de vendas on-line do grupo Pão de Açúcar decidiu abrir as caixas de entrada de e-mails para as sugestões
dos seus 170 mil clientes cadastrados. O primeiro conselho
foi uma surpresa: prestar atendimento também por telefone. A grande maioria dos clientes do Amélia (60%) faz suas
compras pela web. O restante prefere fazer seus pedidos por
telefone (30%) ou por fax (10%). Na hora de tirar dúvidas
ou perguntar sobre o andamento das compras, porém, os

consumidores não querem saber de conversas com computadores: o site recebe 30 mil ligações mensais, contra apenas
2,5 mil e-mails. “A primeira lição que o Amélia aprendeu
com seus clientes é que temos de atender a preferência do
consumidor, não forçá-lo a se adaptar a web”, afirma Cláudia Pirani, gerente de atendimento do site.
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NESTLÉ
A Nestlé investiu 2,5 milhões de reais num sistema de
relacionamento eletrônico. Nunca é demais lembrar que
os clientes diretos da Nestlé são empresas. O primeiro
passo foi montar uma central de atendimento para dar
agilidade às negociações.
Hoje, 54 atendentes recebem cerca de 30 mil ligações por
mês. De cada dez chamadas, oito são atendidas em um minuto, no máximo. Mais de 80% das solicitações são resolvidas
em um dia. Antes, esse prazo estava próximo de uma semana.
Além das informações por telefone, é possível consultar
o andamento dos pedidos pela internet. “Qualquer sistema
que gerencie relacionamentos com clientes só dá certo se a
empresa estiver efetivamente envolvida”, afirma Daniel
Moreira, diretor da Siebel no Brasil, empresa que foi responsável pela coordenação do CRM da Nestlé. A Nestlé do
Brasil precisou de autonomia de marketing para obter os
resultados desejados.

Nasce o e-CRM

O decisivo fator humano

M

FALANDO DE NEGÓCIOS

72

endes (2001: 32) assim descreveu:
“Vi uma empresa que depois de fazer uma análise criteriosa das suas vendas reestruturou seu negócio. Descobriu
que alguns produtos não eram commodities e, portanto, careciam de vendedores especializados, quase que como engenheiros, e decidiram então criar páginas na web com catálogos, preços, especificações, promoções, entre outros”.
Agregaram as ferramentas da web ao CRM e o resultado
foi o e-CRM. A empresa passou a guardar e analisar o comportamento que seus clientes tinham e descobriu um filão,
com a comunicação através de e-mails, para anunciar ofertas
específicas para clientes específicos. Como economizaram em
marketing, o produto pôde ser vendido mais barato pelo site.
Um vez que as ofertas promocionais eram quase exclusivas, criaram um sistema que cruzava clientes e produtos e
gerava propostas de ofertas que eram aprovadas pelo pessoal comercial e, em seguida, colocadas no site. Os e-mails
eram, então, preparados e enviados.
Tiago (2001) diz que “informações integradas formam a
base do conceito CRM, que tem com meta aprimorar o relacionamento com o cliente. Mas ainda é muito comum, nas
centrais de atendimento, encontrarmos ligações de consumidores que precisam repetir a mesma história, passada por
fax ou e-mail, para os operadores. De acordo com os especialistas do setor, isso ocorre porque os call centers nortearam
as iniciativas de CRM nas corporações”.
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Neste artigo, o autor fala da necessidade de as centrais
de atendimento evoluírem para o que chama de contact
centers, prevendo em uma fila única de espera a interação
de todos os canais de comunicação disponíveis (telefone,
chat, correio eletrônico, fax, carta, atendimento pessoal,
pontos-de-venda). Não importa se o cliente está ao telefone, teclando no chat ou enviando um e-mail. O atendente
vai receber uma chamada, que necessariamente não precisa ser telefônica, e o contato do consumidor deve incorporar o histórico imediatamente.
Já para Feliciano Amaral, gerente de CRM da Ernst
Young, o maior desafio será o de entender o conceito exato de contact center para implementar as facilidades oferecidas por novas ferramentas: “o call center multimídia,
como alguns definem, vai além da aquisição de uma ferramenta web para CRM. Muitas empresas colocam recursos de chat ou e-mail à disposição e pensam que têm um
contact center. Entretanto, apenas montaram uma ilha
para atendimento eletrônico, que, muitas vezes, não está
integrada à solução de call center”.
Tiago (2001) diz que o ideal é ter vários canais com
uma única regra de atendimento e uma base de dados e
relatórios padronizados. Só assim, a estratégia de atendimento estará integrada aos negócios da companhia. Corporações terão de ser muito cuidadosas em seus projetos
de contact center. Afinal, no call center, o atendente conta com os recursos de voz e com scripts muito bem montados. “No caso da web, o sistema precisa dar suporte aos
agentes para que as informações escritas pela empresa não
fiquem fora de padrão”.
Como os projetos de CRM são incipientes no Brasil, a
maior parte das corporações está trabalhando na implanta-
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ção do contact center. Os primeiros passos já foram dados
por empresas como a Philips e Grupo Pão de Açúcar. O projeto de CRM da Philips na América Latina faz parte de uma
estratégia mundial da companhia e, por aqui, é administrado pelo gerente de marketing corporativo. A multinacional
já implementou ferramentas de CRM que são capazes de
unificar o atendimento de e-mails, cartas, fax e telefone.
Utilizaram o sistema da Siebel e já instalaram os módulos
no Brasil, Argentina e Chile. Pretendem expandir o projeto
para outros países latino-americanos. O CRM está baseado
em um só banco de dados em que todas as rotinas têm o
mesmo formato, inclusive a emissão de relatórios. A equipe
de atendimento também analisa as dúvidas mais freqüentes
dos clientes e as inclui no banco de dados.
Com a unificação da base de dados, a Philips consegue
identificar quais são os tipos de informação nos manuais que
não estão sendo entendidas pelos consumidores. A equipe de
atendimento conta com um centro de treinamento completo,
inclusive com equipamentos. Desta forma, eles aprendem a
manusear e até mesmo a realizar instalações e configurações.
Pignatari (2001) diz que se deve criar confiança mútua e
o cliente precisa notar que o fornecedor tem o perfil ideal
para atendê-lo. O cliente espera que, quando houver uma
dificuldade financeira ou de cronograma, a empresa entenda e ofereça, em contrapartida, concessões que não estavam
previstas em contrato.
Este autor ainda aponta que existem situações não previstas na necessidade do cliente que podem ocorrer ao longo do tempo, como dificuldades de caixa, reanálise financeira ou técnica, treinamento extra, e, então, “conforme a
situação, poderemos surpreendê-lo atendendo-o sem custo e sem comprometer o prazo”.

Administrando
grandes contas
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reenan (2001) afirma que clientes de grande porte precisam de cuidados especiais: “depois que conseguimos
começar a trabalhar com uma clientela de grande porte e
comprovamos nossa capacidade no primeiro projeto, mostramos uma boa habilidade para permanecermos com o cliente. Precisamos tomar a iniciativa e mostrar ao cliente tudo
o que somos capazes de fazer”.
Shapiro (1994) fala sobre administração de grandes contas. O tamanho e a complexidade cada vez maiores das vendas e o desenvolvimento de abordagens de compra, como os
contratos nacionais e os grandes acordos de compra, têm
conduzido a uma maior profundidade e permanência das
relações entre vendedor e comprador.
Literalmente, o cliente compra um relacionamento com
o vendedor. A administração de grandes contas, ou o gerenciamento de contas nacionais, foi desenvolvida em virtude da transposição de fronteiras regionais por clientes.
O gerenciamento de grandes contas, ainda em evolução e
com crescente popularidade, está tornando-se o contexto
para um dos mais sofisticados tipos de venda pessoal. Em
seu centro, encontra-se um gerente de conta que atua tanto
na abordagem ao cliente como no emprego de recursos do
fornecedor em benefício do cliente. É a supervalorização
dos serviços.
Berry (2000) afirma que, sem um comprometimento firme com a qualidade dos serviços que oferecem, o destino
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das empresas será incerto. Em minha opinião e de acordo
com as pesquisas realizadas, a qualidade dos serviços piorou tanto nos Estados Unidos como em outros países do
mundo. Em todos os setores, entretanto, há empresas que
prestam serviços de excelente qualidade, com resultados
muito bons em rentabilidade.
O que é um produto ou serviço de qualidade? Sabemos
que só podemos chegar a um estágio satisfatório se o homem estiver motivado. Clarke (2001) afirma que é mais importante estar ciente daquilo que os clientes acham que seja
serviço e da maneira como as empresas irão corresponder a
essa percepção.
Talvez também seja o momento de observar de maneira
positiva a natureza dos serviços, em vez de simplesmente afirmar que eles não são mercadorias. Fundamentalmente, hoje
em dia, talvez muitas empresas sejam mais bem descritas como
“facilidades”. Essas “facilidades” são ofertas comerciais que
não são mercadorias e, apesar disso, parece impossível
qualificá-las como serviços, segundo avaliação inata do que
seja um serviço. Os equipamentos, sistemas e processos são
colocados à disposição dos clientes e existe muito pouca, quando existe, interação humana entre fornecedor e cliente.
Ainda sobre este relacionamento, descreve Shapiro (1994):
“o gerenciamento ou administração de contas também assinala uma mudança de filosofia de venda”. Para o autor, as
verdadeiras transações de vendas são vistas como pontuações
de um relacionamento maior. Nele, as vendas são uma ocorrência natural. A totalidade do conceito de venda tem sofrido
alterações, porém, “enquanto a venda de sistemas é apenas
uma transação mais complexa, o gerenciamento de grandes
contas apresenta uma mudança de conceito fundamental”.
Vejamos as diferenças por ele apontadas.
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Venda por transações:
– A venda domina o aprendizado.
– O falar domina o ouvir.
– A persuasão do cliente gira em torno do produto e
focaliza-se em benefícios.
– A meta é ganhar compradores e venda por meio de persuasão, preço, presença e condições.
Criação de relacionamento:
– O aprendizado a respeito do cliente é intenso e domina a venda.
– O ouvir domina o falar.
– O ensino ao cliente gira em torno das necessidades do
cliente e focaliza-se em problemas.
– A meta é ganhar relacionamentos, por meio de credibilidade, receptividade e confiança.
O mesmo autor também aponta que o relacionamento de
contas estratégicas está fundamentado em três atributos principais e imprescindíveis: importância mútua, intimidade e
longevidade. Cada uma das empresas tem de ser de extrema
importância financeira para a outra. A cooperação tecnológica e/ou de projeto está no cerne das parcerias mais estratégicas e constitui o elemento que mais claramente separa
as empresas que mais irão lucrar daquelas que estariam mais
adequadas para relacionamentos tradicionais.
Shapiro ainda fala que a intimidade e a longevidade fluem
da natureza do esforço conjunto que requer compartilhamento
de informações íntimas relacionadas à tecnologia, projeto e
operação. Nota-se que, para o autor, a confiança passa então a
ser um ingrediente crítico, porque capacita o desenvolvimento da intimidade, enquanto a longevidade permite que os parceiros possam colher recompensas financeiras de investimentos de longo prazo, com esperança de obter lucros elevados.

O que é tangível
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onfiança, parceria, intimidade, longevidade são ingredientes cada vez mais presentes em marketing de serviços. Observe esta divertida sigla encontrada nos textos de
Madia (1997): LFM, que significa, para o autor, Lei da Futilidade Marginal. Esta teoria foi criada por Andrew Ferguson
em artigo para a revista Fortune.
Meu primeiro contato com essa lei foi no colégio, quando
um colega rico me convidou para visitar sua casa. Era um
verdadeiro palácio, com oito suítes, quatro Jacuzzis, duas
cozinhas, três quartos para os empregados e muito mais.
Assim que chegamos à casa, antes de entrarmos, meu amigo
me disse que seus pais tinham acabado de redecorá-la, contratando o melhor decorador da cidade, pela bagatela de 200
mil dólares. Aí, entramos na casa e quase caí de costas. O
decorador defendia e praticou o estilo clean. A casa estava
praticamente vazia. Um pequeno lustre no centro da sala,
uma cadeira em um dos cantos, sem tapetes e cortinas. E o
mesmo despojamento em todas as demais dependências. Ou
seja, estavam pagando uma grana para quase não decorarem
a casa. Segundo este autor, uma boa definição da Lei da Futilidade Marginal é pagar mais para ter menos. Tentando
trazê-la para o marketing, é a relação mais custos menos benefícios que traz ampla e irrestrita satisfação emocional.
Como apontado anteriormente, quando falamos de
internet no exemplo da Levi Strauss & Co., temos também
uma nova forma de serviços, chamada de clientelização por
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Gracioso (1993). O autor explica que estão surgindo novas
técnicas e conceitos de marketing. As firmas líderes não estariam mais praticando o marketing de massa, mas a
clientelização em massa ou mass customerization. Como
Kotler (1998) disse que o marketing é a ciência que satisfaz
às necessidades do consumidor, nada mais natural do que
adaptar o marketing de hoje à Era do Indivíduo.
Vejamos alguns exemplos apontados por Gracioso (1993):
1 – A Marriot, grande cadeia hoteleira americana, oferece agora cinco tipos diferentes de hotéis – um para cada perfil psicológico dos hóspedes em potencial.
2 – Albert Checchia, o dinâmico presidente da Northwest
Airlines, procura competir num mercado difícil, transformando seus aviões em hotéis sobre asas, onde as pessoas
podem dormir de camisola, ler em locais apropriados, trabalhar com computador, fazer reuniões de amigos e até discutir negócios com clientes.
3 – A Revlon está oferecendo hoje uma linha de 2,5 mil
cosméticos diferenciados.
4 – Uma pequena loja no bairro polonês de Nova Iorque
está fazendo sucesso ao oferecer 118 marcas de vodca à escolha dos clientes e explicar como elas se distinguem entre si.
5 – A Volvo sueca oferece 20 mil combinações possíveis à
escolha dos compradores de seus carros.
6 – Ainda falando de carros, hoje, 50% dos compradores
de carros Mercedez Benz na Alemanha assistem pessoalmente
à fabricação do carro que compraram.
7 – O Nescafé é vendido hoje com 300 sabores e aromas
diferentes, segundo o país e o segmento do mercado.
8 – A Nike fabrica 300 modelos distintos, em 900 estilos
e para 24 esportes diferentes.
9 – Uma nova cadeia de lojas de música americana (a
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Personitronics) está crescendo rapidamente e baseia seu sucesso no conceito Músicas sob Medida. O cliente entra na
loja, escolhe dez músicas diferentes e, depois de dez minutos, sai levando um CD com a seleção que escolheu. Detalhe
final: ganha também uma etiqueta com o seu nome ou o da
pessoa que deseja presentear.
Às crises aparentes, nada melhor do que estímulos consistentes (Madia, op.cit). “Claro que, em muitas situações, na há
a menor dúvida: as demandas – genérica e específica – estão
retraídas, mesmo”. Ainda que com alguma capacidade aquisitiva, ou seja, com disponibilidade de dinheiro, por infinitas
razões, as pessoas não querem e nem vão comprar ou consumir. Mas, em muitos casos, também, embora equivocadamente
se diagnostique a mesma causa, apenas o sintoma é semelhante,
ou seja, os consumidores permanecem estáticos, não por falta
de vontade ou dinheiro, mas por falta de um estímulo consistente, a partir de uma oportunidade real não-percebida/registrada/entendida e, principalmente, não aproveitada.
“Se você concorda que um mesmo produto, apresentado,
embalado e promovido de três formas diferentes, terá três resultados diferentes, exercite sempre essa reflexão em busca
de uma forma melhor e mais eficaz de ocupar todo o espaço
contido em uma oportunidade de mercado”, conclui Madia.
Indo ao encontro dessa afirmação, Berry (2000) apresenta uma lista das queixas mais freqüente dos clientes:
Mentiras óbvias – A desonestidade daqueles que vendem
serviços desnecessários ou fazem cotações acima do aceitável.
Alerta vermelho – Fornecedores que pensam que os clientes são idiotas e os tratam mal ou os desrespeitam.
Quebra de promessas – Fornecedores que não cumprem o
prometido. Um serviço desleixado e propenso a erros.
Não estou nem aí para isso – Funcionários sem disposição
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para resolver os problemas básicos do serviço ao cliente.
A longa espera – É preciso esperar muito tempo numa
fila porque os caixas estão congestionados ou fechados.
Piloto automático – Serviço impessoal que não transmite a sensação de calor humano.
Sofrer em silêncio – Funcionários que não se dão ao trabalho de atender os clientes ansiosos por saber como solucionar um problema.
Não pergunte – Funcionários que não estão dispostos a
fazer um esforço extra para ajudar os clientes ou dão a impressão de que os pedidos de ajuda incomodam.
Cabeça oca – Funcionários que não sabem (ou seja, não
dedicam o tempo necessário para aprender) quais as respostas que devem ser dadas às perguntas feitas mais freqüentemente pelos clientes.
Prioridades mal definidas – Funcionários que conversam entre si ou executam tarefas pessoais enquanto o cliente espera. Aqueles que se negam a ajudar um cliente
porque sua jornada de trabalho terminou ou porque estão
no horário de descanso.
Clarke (2001) fala que podemos considerar proveitosamente os componentes que exigem inspeção e compreensão
detalhadas e diferenciar os serviços das mercadorias. A
intangibilidade é, sem dúvida, uma das características de
um serviço, já que os serviços não podem ser tocados, ouvidos, cheirados, provados ou vistos.
Kotler (1998) diz que “uma pessoa que pretende ‘mudar
de cara’ não pode ver os resultados antes de comprar uma
cirurgia plástica, e o paciente que vai ao consultório do psicanalista não pode prever o resultado da análise”. Esse autor diz que os compradores, para reduzir a incerteza, procurarão sinais de evidência da qualidade do serviço. Farão
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inferências sobre essa qualidade com base em localização,
funcionários, equipamentos, material de comunicação, símbolos e preço percebidos. Assim, as tarefas do fornecedor
de serviços são administrar a evidência e tangibilizar o intangível. Enquanto os gerentes de produtos são desafiados a
acrescentar idéias abstratas aos bens, as empresas de serviços são desafiadas a acrescentar evidências físicas e imaginárias a suas ofertas abstratas.
Suponha que um banco deseja posicionar-se como ágil
em serviços. Ele poderia tornar tangível sua estratégia de
posicionamento através de algumas ferramentas:
Localização – As instalações físicas do banco devem dar
conotação de serviço rápido. Suas linhas exteriores e interiores devem ser claras. O layout dos balcões dos caixas e o
fluxo do tráfego de clientes devem ser cuidadosamente planejados. As filas não devem ser extensas.
Funcionários – Os funcionários do banco devem ser ativos
e em número suficiente para atender a carga de trabalho.
Equipamentos – Os equipamentos do banco – computadores, copiadoras, mesas – devem representar o “estado da
arte” em suas categorias.
Materiais de comunicação – Os materiais de comunicação
do banco – textos e fotos – devem sugerir eficiência e rapidez.
Símbolos – O banco deve escolher uma marca e um símbolo sugerindo agilidade de serviço. Pode adotar o deus grego Mercúrio como símbolo pictórico, por exemplo.
Preço – O banco pode divulgar que depositará cinco dólares na conta de qualquer cliente que esperar na fila por
mais de cinco minutos. (Já pensou se Kotler visualizasse as
filas nos bancos brasileiros?)
Nessa linha de raciocínio sobre intangibilidade, Clarke
(2001) diz que o cliente não pode detectar o serviço por

meio de nenhum dos cinco sentidos, mas o serviço será
percebido de uma forma ou de outra. Ou seja, o cliente se
sentirá bem (ou mal) servido. Na verdade, um serviço tem
de ser experimentado antes que se faça qualquer avaliação
da sua qualidade, e essa avaliação será baseada unicamente
na opinião subjetiva do cliente.
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ara Kotler (1998), os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. Isto não é verdadeiro para bens
físicos que são fabricados, estocados, distribuídos através de
revendedores múltiplos e, posteriormente, consumidos. Se o
serviço for prestado por uma pessoa, ela faz parte do mesmo.
Como o cliente está também presente enquanto o serviço é
produzido, a interação fornecedor-cliente é uma característica especial do marketing de serviços. Repare no primeiro ponto
de Clarke, que concorda dizendo que existe o envolvimento
do cliente. Kotler ainda afirma que ambos podem afetar o
resultado do serviço. Ele ainda fala que, no caso de serviços
de entretenimento e serviços pessoais, os compradores estão
altamente interessados em um fornecedor específico.
“O show não será o mesmo se Roberto Carlos estiver indisposto e for substituído por um astro de categoria inferior, ou se uma defesa jurídica for apresentada pelo advogado
João Ninguém, porque o famoso tributarista escolhido não
estava disponível(...)
(...) O cliente têm forte preferência por algum fornecedor, o preço é elevado em função de seu tempo limitado.”
(Kotler, 1998:45)
Para o autor, há várias estratégias para superar esta limitação. O fornecedor de serviços pode aprender a trabalhar
com grupos maiores de clientes. Os psicoterapeutas estão
passando da terapia individual e com pequenos grupos para
a terapia com cerca de 300 pessoas reunidas em um salão de
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hotel. O fornecedor de serviços pode aprender a trabalhar
com maior rapidez – o psicoterapeuta pode gastar 30 minutos com cada paciente, em vez de 50 minutos, podendo atender maior número deles. A organização de serviços pode treinar mais prestadores de serviços e desenvolver a confiança
dos clientes, como a H&R Block tem feito com sua rede de
consultores de impostos bem treinados. O autor ainda levanta o ponto da variabilidade, destacando que os serviços
são altamente variáveis, uma vez que dependem de quem os
executa e de onde são prestados.
Por fim apresenta-se a perecibilidade. Serviços não podem ser estocados. “Alguns médicos cobram de seus pacientes o horário quando eles não comparecem à consulta
marcada, porque o valor do serviço existiu apenas naquele
período” (Kotler). A perecibilidade dos serviços não é problema quando a demanda é estável, porque é fácil antecipar
sua prestação. Quando a demanda é flutuante, as empresas de
serviços enfrentam problemas difíceis. Sobre isto existem diversas estratégias para estabelecer melhor equilíbrio entre a
demanda e a oferta de uma empresa de serviços (Sasser, 1976):
Demanda
1 – A prática de preços diferenciados – Exemplos incluem preços baixos para as sessões de cinema à tarde e desconto
nos aluguéis de carro nos fins de semana.
2 – Desenvolvimento da demanda – O McDonalds inaugurou o serviço de café da manhã Egg McMuffin e os hotéis implantaram pacotes de fins de semana.
3 – Serviços complementares – Podem ser desenvolvidos durante o horário de pico para fornecer alternativas
enquanto os consumidores esperam, como sala de espera
com serviço de bar em um restaurante e caixas eletrônicos
nas agências bancárias.
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4 – Sistemas de reserva – Uma forma de administrar o
nível de demanda que vem sendo empregado por linhas aéreas, hotéis e médicos.
Oferta
1 – Rotinas de eficiência – Podem ser introduzidas para
períodos de pico. Os funcionários desempenham apenas as tarefas essenciais durante os períodos de pico. Os paramédicos
auxiliam os médicos durante os períodos de sobrecarga de trabalho, por exemplo.
2 – Aumento da participação do consumidor – Como o
preenchimento de suas próprias fichas de atendimento,
empacotamento de suas compras nos supermercados.
3 – Serviços compartilhados – Podem ser desenvolvidos,
por exemplo, em hospitais que compartilham a compra de
equipamentos médicos.
4 – Desenvolvimento de instalações para expansão futura – Como ocorre quando parques de diversões compram
terrenos vizinhos para ocupação posterior.
Clarke (2001) menciona que as empresas podem utilizar
máquinas para fornecer elementos de serviços. Bancos, sociedades de investimentos e alguns supermercados, por
exemplo, oferecem caixas automáticos que executam muitas das transações financeiras e fornecem muitas informações exigidas pelos clientes mais atarefados. Do ponto de
vista da empresa, essas máquinas representam canais de
baixo custo que permitem grandes volumes de transações.
O sucesso dessas máquinas está na confiança que os clientes
depositam nelas e na avaliação realizada pelo cliente quanto
à sua própria capacidade de entendê-las e utilizá-las. Se a
máquina parecer muito difícil de ser utilizada, parecer passível de atuar de maneira inesperada, facilitar fraudes contra o
cliente, gerar erros na conta dele ou colocar em risco sua se-
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gurança pessoal, ele não confiará nela e não a utilizará.
O autor acredita que um quarto da população não confia
nesse tipo de tecnologia. Existe ainda, segundo o autor, a
crença de que os bancos estão propositadamente rebaixando determinadas categorias de clientes ou, em outras palavras, que os bancos estão segregando os clientes que precisam dos bancos mais do que os bancos precisam deles, que
não mantêm saldos apreciáveis ou não compram os produtos mais lucrativos que o banco oferece.
Embora a disponibilidade e a conveniência das máquinas fáceis de usar talvez sejam bem acolhidas por muitos
clientes, Clarke acredita que o simples fato de ser utilizada
uma máquina em substituição a um ser humano que executava o mesmo serviço pode ser encarado com ceticismo e/ou
desprezo por alguns clientes. Algumas pessoas reservam a
palavra serviço para as situações em que o atendimento é
prestado por outra pessoa, o restante é chamado de autoatendimento. A maior vantagem atribuída à utilização de
máquinas é que elas podem poupar tempo para um cliente
atarefado, tanto no contexto do exemplo bancário quanto
no auto-atendimento em um posto de gasolina ou qualquer
outra transação rotineira em que algo seja fornecido.
Berry (2000) se referindo a outro tipo de máquina e serviço, uma compra pela Internet, diz que, embora o cliente
interaja com o computador, na empresa, há pessoas que projetaram o site, as políticas de distribuição, os preços e a assistência técnica ao cliente. Parece que Berry indica um certo saudosismo do consumidor, que gosta do contato real.
Madia (1997) afirma que o produto é “o produto mais
um agregado de múltiplos serviços”. Para Madia, na economia moderna não existe mais o produto puro, que só presta
um serviço específico. “Todos os produtos, sem exceção, qua-
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lificam-se em termos de competitividade, pela soma dos serviços que prestam, além do específico. Serviços esses pertencentes ao plano objetivo e ao plano emocional”.
O autor pensa que, à medida que a competição aumenta e a
sociedade de serviços avança, duas palavras passaram a ser utilizadas com maior freqüência, caminhando na mesma direção:
Features – Nos dicionários de inglês, está repleta de
significados. O que mais o agrada é aperfeiçoamentos.
Assim, no marketing moderno, quando se procura diferenciar um produto, procura-se agregar features, isto é,
aperfeiçoamento.
Madia prefere aperfeiçoamentos, porque, não importa o
que seja agregado, o consumidor tem de reconhecer nisso,
componentes que melhorem o produto, que o tornem mais
atraente e, até mesmo, que predisponham esse consumidor
a pagar mais pelo mesmo. Ou seja, que façam com que o
consumidor reconheça, nos agregados, aperfeiçoamentos.
Values – Também repleta de significados, desta vez, Madia
apresenta dois deles. O primeiro é o obvio, isto é, valores.
Ao procurar diferenciar seus produtos perante seus concorrentes, sempre se deve recorrer à técnica de agregar valores,
como já mencionamos com Kotler (1998).
Madia continua falando de ordem objetiva e subjetiva. E
o segundo significado é importância. “Ao agregar values em
um produto, você está agregando importância ao mesmo,
isto é, tornando-o mais importante em relação a seus concorrentes e perante os consumidores”.
Nas conferências que realiza, Madia (1997) conta que as
pessoas lhe pedem exemplos:
“O primeiro que lhes dou, um tanto quanto babaca, mas
de fácil entendimento, é o elogio-ofensa que volta e meia as
pessoas fazem ao dizer: ‘puxa, fulano, como você está bo-
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nito hoje’. Ou seja, nos outros dias aquela pessoa é literalmente um ‘lixo’.
Por que, de repente, o rei dos feios é percebido como bonito? Pela simples razão de ter agregado features ou values a sua
forma tradicional de se apresentar. Seja por meio de uma roupa
melhor, de um sorriso, de um perfume, de uma nova atitude.
O segundo exemplo que dou, e que me parece extremamente ilustrativo, é a lição da alface. Diga-me, querido amigo, algum dia você imaginou que pagaria pela velha alface,
para fazer suas saladinhas, dez vezes mais do que se acostumou a pagar durante toda a sua vida? Pois é, de uns anos
para cá é o que muitos vêm fazendo, morrendo de felicidade
e achando o preço justo.”
A razão que Madia (1997) aponta é o fato de que, após ser
escolhida, lavada, esterilizada e colocada em atraentes embalagens de plástico, com nome e sobrenome dos responsáveis pelo produto, o preço foi multiplicado por dez. É o que
ele chama de agregar features ou values.

A conquista
da fidelização
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idelizar não é sonhar, nem tão pouco caminhar por ruas
utópicas. Fidelizar é possível, é necessário, é premente.
Nossos clientes só poderão ser chamados assim se, de fato,
eles se sentirem dessa forma, se isto for uma verdade inquestionável dentro de suas companhias. O cliente, quando
reclama, não quer deixar de comprar. Ele quer ser bem atendido e, invariavelmente, voltar a ser bem atendido. Quer sentir-se valorizado, quer ter a certeza de que não foi usado e
que não é apenas um número no gráfico do departamento
de vendas de seu fornecedor.
Não podemos pensar em fidelizar se não pensarmos em
conquistar (Godri,1994). E conquistar não se trata de vencer, mas sim de compartilhar. Um grande vendedor não é
aquele que apresenta um cliente novo a cada dia, mas sim
aquele que conquista os mesmos clientes todos os dias. Ele
sabe que a tarefa de manter o seu cliente é dura. Muitas vezes, ele terá que dizer não até mesmo a alguns princípios
pessoais para jogar no time do cliente, defendendo-o diante
de regras que sua companhia impõe inadvertidamente.
Desta forma, aponta-se para um trabalho de equipe em
que ferramentas de fidelização precisam ser moldadas às necessidades dos usuários que, por sua vez, precisam saber que
é do seu uso correto que advém o sucesso da empresa.
Um cliente sempre será uma porta. Poderá ser fechada ou
aberta dentro dos padrões de comportamento de seu fornecedor, que deverá, por sua vez, manter o livre trânsito, lembran-
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do que a porta de entrada é a mesma que leva à saída. Se foi
por meio do atendimento que o relacionamento comercial teve
início, também lembremos que, por meio dele, poderá ter fim.
No decorrer desta reflexão teórica, falou-se de diversas ferramentas de fidelização, mas fica evidente que, se a empresa
não tiver um espírito de equipe, não terá feito quase nada
para melhorar neste quesito. São pessoas atendendo pessoas.
Ou seja, se alguém vende, alguém entrega. Se alguém recebe,
alguém usa. Se alguém usa, pode ter dúvidas que serão dirimidas por alguém que deverá conhecer não somente o produto e aquilo que o mesmo pode fazer pelo cliente, mas também o negócio do seu cliente.
Portanto, todo o investimento em modernas ferramentas
de fidelização terá sido em vão se os profissionais que as
utilizam não estiverem sensibilizados, motivados, treinados.
É no fator humano que se faz a diferença. E se necessita
coragem para ser diferente, para fazer o melhor, para trabalhar com a necessidade de satisfação total dos desejos deste
cliente, que, por sua vez, só se manterá fiel se tiver reciprocidade no relacionamento.
Observa-se que, no caso da Telefônica, do Banco do Brasil
ou de qualquer outra grande empresa que tem em seu plantel
um grande número de clientes, o desafio maior é o de conhecer esse cliente. Na busca desse conhecimento, todos os esforços são necessários. Mas, na qualidade de avaliação dos dados
obtidos, encontra-se o sucesso desta empreitada.
É necessário atender esse cliente antes que alguém o faça.
Mesmo que ele mesmo não saiba o que quer, nem como quer, é
dever do fidelizador descobrir e agir. Fidelizar é, portanto, uma
questão de sobrevivência. E o cliente sabe disso. O homem é,
mesmo para os mais saudosistas, o centro do Universo. O Sol
não gira em torno da Terra, mas os humanos giram em torno
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de seus desejos. São hedonistas e precisam viver. Todos morrem, mas nem todos vivem. É dever de um bom estrategista da
área de fidelização de clientes cuidar que seus colaboradores
vivam na mais profunda interpretação do verbo viver.
Compartilhar com o colaborador o sucesso da empresa é
imprescindível. De outra forma, ele voltará ao tempo do colégio, e se sentindo tão feliz quando seu horário trabalho
terminar como quando vibrava ao toque da sirene ao final
das aulas. Se os colaboradores não estiverem engajados e sentindo-se respeitados dentro do processo, trabalharão desanimados. E os clientes percebem isso como as abelhas percebem o cheiro do mel.
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