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INTRODUÇÃO

O cenário atual do marketing 

O marketing está com problemas. Não a teoria, mas a prática. Ca-
da novo produto ou serviço precisa ter o suporte de um plano 

de marketing que traga um bom retorno e cubra o investimento 
correspondente de tempo e dinheiro. Então por que 75% dos novos 
produtos, serviços e negócios fracassam?1 Os insucessos acontecem 
mesmo com todo o trabalho de pesquisa de mercado, desenvolvi-
mento e teste de conceito, análise de negócios, desenvolvimento e 
teste de produto, testes de mercado e lançamento comercial.

O marketing deve direcionar a estratégia de negócio. O trabalho 
dos profissionais de marketing é pesquisar novas oportunidades 
para a empresa e aplicar cuidadosamente as técnicas de segmenta-
ção, targeting (mercado-alvo) e posicionamento (STP) para condu-
zir o novo negócio na direção certa. Em seguida, devem detalhar 
os 4Ps – Produto, Preço, Praça (ou Ponto de venda) e Promoção – e 
assegurar que sejam coerentes entre si e com a estratégia STP. Por 
fim, os profissionais de marketing devem implementar o plano e 
monitorar os resultados. Quando os resultados não correspondem 
às expectativas, esses profissionais precisam decidir se a culpa é 
de uma implementação ruim, um mix de marketing incoerente, 
uma estratégia STP equivocada ou de uma pesquisa de merca-
do  incompetente.
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10 » OS 10 PECADOS MORTAIS DO MARKETING

Atualmente, porém, muitos departamentos de marketing não 
cuidam de todo o processo, que é conduzido por uma mistura de 
profissionais de marketing, estrategistas, pessoal financeiro e ope-
racional. De alguma forma um novo produto ou serviço emerge, e 
ao marketing cabe cumprir sua verdadeira missão, como concebida 
pelo restante da empresa: vender e promover. Assim, grande parte 
do trabalho de marketing é reduzido a um único P – Promoção –, 
em vez de 4Ps. Como a empresa acaba produzindo um produto que 
não vende bem, a tarefa principal do marketing passa a ser resolver a 
bagunça com promoções de varejo (hard sell) e propaganda.

Eis um exemplo de marketing de um único P. Perguntei ao vice-
-presidente de marketing de uma grande empresa aérea europeia se 
ele definia os preços das passagens da empresa.

– O departamento financeiro faz isso.
– Você influencia as escolhas de cardápio oferecidas no avião?
– Não, isso é feito pelo catering.
– Você tem voz ativa na definição de critérios para a seleção da 

tripulação?
– Não, os recursos humanos cuidam de tudo.
– E a limpeza dos aviões?
– É tarefa da manutenção.
– Então o que você faz?
– Eu gerencio a propaganda e as vendas.

Claramente essa empresa está tratando o marketing como uma 
função de um único P.

E o pior: o marketing não está se saindo muito bem com a propa-
ganda e as vendas. Basta perguntar a qualquer CEO que estremece ao 
receber a conta dos esforços de propaganda em períodos de vendas 
estagnadas ou em queda. “Quais foram os benefícios da propaganda 
para nós?”, ele pergunta ao vice-presidente de marketing. Na melhor 
hipótese, a resposta será que as vendas teriam sido ainda piores sem 
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Introdução | O CENáRIO ATUAL DO MARKETING  º 11

ela. “Mas, em termos de investimento, qual foi o retorno?” Não existe 
uma boa resposta.

É compreensível que os CEOs estejam ficando impacientes com 
o marketing. Eles recebem informações claras sobre os investimen-
tos em finanças, produção, tecnologia da informação e até com-
pras, mas não sabem o que os investimentos em marketing estão 
alcançando. É certo que o marketing envolve uma cadeia de even-
tos mais complexa, na qual é mais difícil rastrear causa e efeito. 
Mas há progressos sendo feitos na teoria, e outras empresas estão 
conseguindo colocá-los em prática. Por que isso não pode ser feito 
na empresa deles?

Tudo indica que o marketing vai se tornar mais desafiador no fu-
turo. Considere o seguinte:

• Está cada vez mais difícil para as grandes marcas obter uma 
remuneração adequada para cobrir o custo de construção de 
marca. Por quê? O Walmart e seus imitadores estão pressio-
nando os fornecedores a baixar cada vez mais os preços, caso 
desejem continuar fazendo negócios com eles. E os megava-
rejistas estão produzindo marcas próprias, cuja qualidade está 
alcançando um nível semelhante ao das grandes marcas. Mar-
cas próprias não precisam pagar por pesquisa, propaganda e 
vendas. E dizem que a Geração Y está mais cética em relação 
à propaganda. No livro Sem logo, Naomi Klein faz muita gen-
te refletir sobre quanto deve pagar pelas marcas mais anun-
ciadas e qual o efeito do branding desenfreado sobre os custos 
da sociedade.2

• As empresas têm adotado a gestão do relacionamento com o 
cliente (Customer Relationship Management – CRM) como a 
mais recente panaceia para seus males. Isso significa coletar in-
formações privadas sobre os consumidores para tentar desco-
brir o que eles estariam mais tentados a comprar. No entanto, há 
uma crescente oposição à coleta de informações pessoais. Além 
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12 » OS 10 PECADOS MORTAIS DO MARKETING

disso, as pessoas estão cada vez mais aborrecidas com malas di-
retas, spam e telemarketing. O Congresso dos Estados Unidos 
aprovou uma lei que garante às pessoas o direito de relacionar 
seus domicílios como não disponíveis a ações de telemarketing, 
e as empresas infratoras ficaram sujeitas a multa de 11 mil dó-
lares. É bom que as empresas mudem para o marketing de per-
missão o mais rápido possível. 

• Os planos de fidelidade parecem uma boa ideia e funcionam 
bem para aqueles que os lançam primeiro. No entanto, a con-
corrência não terá outra opção senão lançar o próprio progra-
ma. Atualmente, a maioria dos homens e mulheres de negócios 
possui tanto Visa quanto MasterCard e American Express e ob-
tém pontos nos programas de milhagem voando em qualquer 
companhia aérea.

• Não importa quanto uma empresa consiga reduzir os custos 
de produção em seu país, ela não conseguirá oferecer o produ-
to mais barato se houver um concorrente chinês. Os chineses 
conseguem produzir tudo mais barato e estão começando a 
produzir com qualidade similar. Logo eles terão o poder de 
repetir o jogo japonês: melhor qualidade a preços mais bai-
xos. Isso foi um golpe para países que se anunciavam como 
fonte de mão de obra barata, como os latino-americanos e do 
Leste Europeu. Com isso, o México vem perdendo fábricas de 
automóveis e outras indústrias, que se mudaram para a Chi-
na. Naturalmente, os produtores americanos transferirão suas 
unidades industriais nos Estados Unidos para áreas mais ba-
ratas, o que levará ao aumento de desemprego no país. A re-
dução de empregos significa menor poder de compra e menos 
vendas, produzindo assim um círculo vicioso.

• Os custos do marketing de massa estão crescendo, ainda que 
sua eficácia esteja caindo. À medida que menos pessoas prestam 
atenção aos comerciais na televisão – seja ignorando-os ou mu-
dando de canal –, as redes de TV estão elevando os preços do 
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Introdução | O CENáRIO ATUAL DO MARKETING  º 13

espaço publicitário. Isso forçará os profissionais de marketing a 
procurarem mídias mais eficazes.

• A diferenciação é o grito de guerra dos marqueteiros: “Dife-
renciar, diferenciar, diferenciar.” Anos atrás o professor Theo-
dore Levitt afirmou ser possível diferenciar qualquer coisa, até 
sal e cimento. Mas o problema se apresenta em duas frentes. 
Na primeira, constata-se que muitas diferenciações não im-
portam aos consumidores – são espúrias ou pouco atraentes. 
A outra, mais complicada, é que os concorrentes são rápidos 
em copiar qualquer diferenciação efetiva, fazendo os inovado-
res desfrutarem ciclos de vida ainda mais curtos, sem conse-
guir recuperar seus investimentos.

• Os consumidores estão mais bem informados e possuem hábi-
tos de compra mais sofisticados. O Sr. Jones, que deseja com-
prar uma câmera digital, faz uma busca pela internet e consegue 
comparar os preços em dezenas de lojas on-line. E a variação de 
preços é chocante! Os consumidores estão sendo treinados para 
ter consciência dos preços. As compras on-line se resumem ao 
preço, e não a questões de confiabilidade ou serviços diferen-
ciados. Além disso, é importante ter em mente que os consu-
midores atuais entram em uma concessionária de automóveis 
munidos da informação de quanto exatamente o carro deve 
custar. Alguns entram em sites como Priceline.com e declaram 
o valor que pagariam por determinado modelo, caso alguma 
concessionária aceite a oferta.

• Durante os períodos de recessão, as empresas continuam cor-
tando gastos com marketing, justamente o apoio do qual de-
pendem suas vendas. Mas se não recebem dados objetivos sobre 
o retorno obtido com esses gastos, poderíamos culpá-las?

Poderíamos continuar com a lista, mas nosso ponto já está claro: 
os profissionais de marketing enfrentarão desafios cada vez maiores 
ao tentarem preservar as margens e atingir as metas de lucro. Para 
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piorar, muitas empresas possuem uma estrutura organizacional ine-
ficiente do ponto de vista de marketing. Se acrescentarmos a ineficá-
cia com a qual todos esses desafios são enfrentados, temos a receita 
para o desastre.

Eu me propus a identificar as deficiências de marketing mais evi-
dentes que impedem o sucesso das empresas no mercado e as chamei 
de Os 10 Pecados Mortais do Marketing. As empresas precisam consi-
derar dois pontos: primeiro, quais são os sinais de que uma empresa 
está cometendo determinado pecado de marketing? Segundo, quais 
são as melhores soluções para superar o problema?

Se eu dirigisse uma empresa, me sentaria com meus colegas e 
examinaria cada um dos 10 pecados. Nós determinaríamos quais 
seriam os mais graves e buscaríamos a melhor solução para cada 
caso. Eu atribuiria a um executivo sênior a responsabilidade por 
melhorar o desempenho em função dessas diretrizes. Reconheceria 
que algumas dessas deficiências exigirão um investimento susten-
tado por um longo período, mas se é isso que atrapalha o sucesso, 
eu garantiria os recursos.

Basicamente, acredito que o trabalho do marketing não deveria se 
concentrar em promoção, e sim em criar produtos que não precisem 
ser promovidos. Os profissionais de marketing precisam ser capazes 
de identificar oportunidades (ou seja, necessidades não satisfeitas 
ou soluções que melhorem a qualidade de vida) e de desenvolver e 
implementar planos que sejam bem-sucedidos no mercado. Quero 
que o marketing recupere seu verdadeiro papel, que é direcionar a 
estratégia da empresa.

Por fim, apresento Os 10 pecados mortais do marketing.

Dez pecados MKT_128p.indd   14 04/12/18   17:38



Introdução | O CENáRIO ATUAL DO MARKETING  º 15

Notas

1. Doug Hall, Jump Start Your Business Brain. Cincinnati: Brain Brew 
Books, 2001, p. 3.

2. Naomi Klein, Sem logo: A tirania das marcas em um planeta vendido. Rio 
de Janeiro: Record, 2002.

»	OS 10 PECADOS MORTAIS DO MARKETING

 1. A empresa não é suficientemente focada no mercado e 
orientada para o cliente.

 2. A empresa não entende plenamente seus clientes-alvo.
 3. A empresa precisa definir e monitorar melhor seus 

concorrentes.
 4. A empresa gerencial mal o relacionamento com os 

stakeholders.
 5. A empresa não é boa em identificar oportunidades.
 6. Os planos de marketing e o processo de planejamento 

da empresa são deficientes.
 7. As políticas de produtos e serviços precisam de ajustes.
 8. As habilidades de construção de marca e comunicação 

da empresa são ineficazes.
 9. A empresa não está bem organizada para o marketing 

eficaz e eficiente.
 10. A empresa não explora todo o potencial da tecnologia.
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1 Sua empresa não é 
suficientemente focada no 
mercado e orientada para 
o cliente
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N este capítulo destacamos dois lados da deficiência mais prejudi-
cial na maioria das empresas. Constatamos que ou sua empresa 

não adquiriu uma compreensão clara das oportunidades de merca-
do, ou não está organizada de forma adequada para servir e entregar 
o que seus clientes-alvo desejam e esperam.

|» Foco insuficiente no mercado

O que indica que seus profissionais de marketing não analisaram 
suficientemente o mercado?

Identificação deficiente dos segmentos de mercado

Quando perguntarmos “Para quem você está tentando vender o 
seu produto?”, por favor, não diga: “Para todos.” Essa não é uma 
resposta aceitável.

Quando fiz essa pergunta para altos executivos da gigantesca rede 
de lojas Sears, eu me lembro de ouvir em resposta: “Nós vendemos 
para todos. Todos compram alguma coisa em nossa loja [...] roupas, 
martelos, eletrodomésticos...” Aí perguntei: “Vocês atendem muitos 
adolescentes comprando roupas na Sears?” “Não, não tantos quanto 
gostaríamos. Mas as mães compram na Sears.” “Então nem todos os 

»	SINAIS:

• Identificação deficiente dos segmentos de mercado.
• Priorização insuficiente dos segmentos de mercado.
• Falta de gerentes de segmentos de mercado.
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20 » OS 10 PECADOS MORTAIS DO MARKETING

grupos são clientes fortes da Sears.” “Sim, admitimos isso.” “Então 
por que vocês não se concentram nos grupos que realmente gostam 
das suas mercadorias e do seu serviço em vez de tentar atrair todo 
mundo para a loja?” Eles não souberam responder.

Felizmente, a maioria das empresas não responde “para todos”, 
mas isso não significa que o foco delas esteja correto. Uma loja de 
vestidos femininos poderia dizer: “Vendemos roupas para mulheres 
entre 20 e 50 anos.” Eu diria que trata-se de um grupo muito grande 
e com necessidades bastante variadas. Mulheres mais jovens tendem 
a se vestir pensando no ambiente social, ao passo que o grupo com 
35 anos ou mais provavelmente está mais interessado em roupas fun-
cionais para o trabalho e o lar.

Há uma história sobre como Les Wexner deu início à The Limited, 
uma bem-sucedida rede de lojas de roupas femininas. O pai de Les 
tinha uma loja que oferecia todo tipo de vestido para mulheres de 
diferentes idades. Les estudava na Universidade Estadual de Ohio, 
onde aprendeu sobre segmentação de mercado. Então perguntou ao 
pai: “Por que oferecemos tantos vestidos para tantas mulheres dife-
rentes?” O pai disse: “A resposta é óbvia: como vou saber qual tipo 
de mulher vai entrar na loja? Les, acho que mandar você para a 
faculdade foi jogar dinheiro fora.” Quando Les assumiu o negócio, 
decidiu limitar as mercadorias visando as mulheres na faixa dos 20 
anos e fez de tudo para se concentrar nesse grupo. Contratou vende-
doras na mesma faixa etária, passou a tocar na loja as músicas que 
as mulheres jovens gostavam e adotou cores mais atraentes para o 
grupo. Também mudou o nome da loja para The Limited.

Priorização insuficiente dos segmentos de mercado

Muitas empresas identificam diferentes segmentos de mercado 
e preparam ofertas para cada um deles. Assim, uma indústria de 
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alumínio pode vender seu produto com diferentes condições para 
fabricantes de aviões, de carros, de utensílios de cozinha ou pa-
ra empresas de construção civil. Minha pergunta é se essa empresa 
avaliou a atratividade relativa de cada segmento. É claro que a in-
dústria de alumínio está investindo recursos para atender todos os 
seus clientes, mas será que estimou o provável retorno sobre o in-
vestimento (ROI) de cada segmento? Será que priorizou segmentos 
e realocou recursos para os mais rentáveis?

Falta de gerentes de segmentos de mercado

Os segmentos mais importantes deveriam ter gerentes com autono-
mia para a avaliação dos recursos necessários para produzir a taxa 
de retorno desejada pela empresa e com poderes para solicitá-los. E 
deveriam ser recompensados de forma compatível. No entanto, são 
poucas as empresas que designam líderes para gerir os segmentos 
mais importantes.

Medida necessária: Melhores técnicas de segmentação 
de mercado

A maioria das empresas pode realizar uma segmentação de mercado 
melhor do que a atual, pois em geral elas param no nível demográfico 
ou descritivo. Um grupo demográfico determinado, por exemplo ho-

»	SOLUÇÕES:

• Adote técnicas mais avançadas de segmentação, como 
segmentação por benefícios, por valor e por fidelidade.

• Priorize os segmentos mais importantes.
• Especialize a equipe de vendas.
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mens de 30 a 50 anos, costuma abranger indivíduos bem diferentes, 
com necessidades, preferências e valores variados. A Ford descobriu 
isso ao lançar um novo Mustang, cujo alvo eram motoristas jovens 
de espírito esportivo. Após o lançamento, a empresa percebeu que 
os jovens não estavam interessados, mas muitas pessoas mais velhas 
correram para comprar o carro.

No marketing business to business, as empresas tendem a seg-
mentar os compradores por tamanho: clientes grandes, médios e pe-
quenos. Mas se eu fosse vender softwares para pequenas empresas, 
começaria identificando as diferentes necessidades de pequenos es-
critórios de advocacia, firmas de contabilidade e consultórios médi-
cos. Depois, eu provavelmente me concentraria em apenas um deles 
e me tornaria o melhor fornecedor do segmento escolhido.

Em geral, procure primeiro segmentar os membros do mercado 
segundo as diferentes necessidades ou os benefícios esperados. Em 
seguida, tente achar descritores demográficos que possam ser corre-
lacionados com as necessidades e os benefícios de modo a facilitar a 
busca de possíveis prospects (consumidores em potencial).

Priorize os segmentos!

Suponhamos que sua empresa identificou mais de um segmento. 
Por exemplo, a IBM vende computadores mainframe para empresas 
de vários setores. Isso não impediu a IBM de reconhecer que certos 
segmentos eram muito mais importantes do que outros. A empresa 
listou 12 setores nos quais concentraria seus esforços, entre eles: ban-
cário, de seguros, hoteleiro, de telecomunicações e de transportes. 
Ao fazer pesquisas direcionadas para esses setores, a IBM conseguiu 
projetar ofertas mais atraentes do que seus concorrentes que não ti-
nham esse foco.
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“Verticalize” sua equipe de vendas

Se os segmentos de clientes são diferentes, você deve desenvolver 
equipes de vendas especializadas. Já faz tempo que a IBM aprendeu 
que vender um sistema de computador mandando um vendedor pa-
ra apresentá-lo a um banco pela manhã e a uma rede de hotéis à 
tarde não rendia muitos negócios. O vendedor conhecia muito pou-
co sobre as necessidades dos bancos e dos hotéis. A IBM descobriu 
que é muito melhor contratar ex-bancários para vender aos bancos e 
ex-hoteleiros para vender aos hotéis. Eles têm experiência profunda 
em seus respectivos setores e provavelmente já possuem uma rede 
de relacionamentos, o que os coloca em uma posição mais vantajosa 
para fechar vendas com eficácia.

A DuPont também aprendeu a importância de se organizar por 
segmentos de clientes. Em sua divisão de fibras, costumava ter ven-
dedores especializados em cada tipo de produto: nylon, orlon e da-
cron. De um vendedor de nylon esperava-se que conhecesse todos os 
diferentes setores que compram a fibra, como fabricantes de roupas 
femininas, móveis, velas de barcos, pneus e assim por diante. Por fim, 
a DuPont se reorganizou e os vendedores passaram a cobrir merca-
dos de clientes específicos, como roupas femininas, móveis, reves-
timentos, artigos náuticos, etc. Eles se tornaram representantes de 
todas as fibras, não apenas de uma, fornecendo aos clientes o que 
queriam de acordo com suas necessidades.

Dica: defina seus segmentos de clientes com cuidado, priorize-os 
e designe gerentes para os segmentos mais importantes.

|» Orientação para o cliente insuficiente 

O que indica que sua empresa não está suficientemente organizada 
para atender bem e satisfazer seus clientes? Eis os sinais:
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Conquistar clientes, atendê-los e satisfazê-los são tarefas do 
departamento de marketing e vendas

As empresas acharam conveniente organizar os funcionários em de-
partamentos criados para realizar funções específicas. Um cientista 
passará seu tempo no laboratório, não com clientes. Um engenheiro 
de produção passará seu tempo na fábrica, não com clientes. Um 
funcionário de compras passará seu tempo com vendedores, não 
com clientes. E o pessoal de finanças passará seu tempo analisando 
números, não clientes.

O resultado disso é que as pessoas que trabalham nesses departa-
mentos naturalmente supõem que outro departamento – marketing 
e vendas – vai cuidar dos clientes. No entanto, sabemos que qualquer 
departamento pode prejudicar as relações com os clientes. Eles fi-
cam zangados quando o produto é malfeito, quando é entregue com 
atraso e quando a fatura está errada, e a empresa perde clientes sem 
nenhuma culpa do marketing.

Não há necessidade de treinar outros departamentos para 
atender clientes

Treinar pessoas em outros departamentos para “pensar nos clientes” 

»	SINAIS:

• A maioria dos funcionários acredita que atender clientes 
é tarefa do departamento de marketing e vendas.

• Inexistência de programas de treinamento para criar 
uma cultura do cliente.

• Inexistência de incentivos para tratar o cliente 
especialmente bem.
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sai caro. É preciso elaborar cursos e contratar professores. Além dis-
so, os funcionários precisam se afastar de suas atividades mais pre-
mentes para ouvir alguém falar sobre clientes.

Não há indicadores, incentivos ou sanções para melhorar o 
serviço ao cliente

Os funcionários sabem como são avaliados em seus departamentos e 
é isso que importa para eles, que irão se comportar de acordo com es-
ses padrões. Na falta de indicadores claros do impacto de suas ações 
sobre os clientes, não prestarão muita atenção nisso no dia a dia.

Desenvolva uma hierarquia clara dos valores corporativos com 
os clientes no topo

Faça à gerência sênior a seguinte pergunta: “Qual é o principal gru-
po que vocês tentam satisfazer com o máximo esforço?” Muitos ge-
rentes seniores rapidamente responderão: “Os acionistas. Eles são os 
donos da empresa. São eles que julgam nosso desempenho, afetam 
nosso custo do capital e assumem riscos. A opinião deles sobre nós 
se reflete diariamente na oscilação do preço da ação. Nossa primeira 

»	SOLUÇÕES:

• Desenvolva uma hierarquia clara dos valores 
corporativos com os clientes no topo.

• Promova atividades que produzam maior “consciência dos 
clientes” nos funcionários e nos agentes da empresa.

• Facilite o contato dos clientes com a empresa 
por telefone ou e-mail. Responda com rapidez às 
perguntas, sugestões e reclamações.
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obrigação é para com os acionistas, por isso vemos tudo em termos 
do valor para o acionista.”

Eu discordaria dessa visão com o argumento de que tornar os acio-
nistas prioritários é a forma menos útil de servi-los. Prefiro endossar 
a hierarquia da Johnson & Johnson: “Clientes vêm em primeiro lu-
gar, os funcionários vêm em segundo, e isso dará aos investidores os 
melhores resultados.”

A rede de hotéis Marriott apresenta essa hierarquia de forma 
um pouco diferente: “Primeiro contratamos e treinamos os me-
lhores funcionários. Se os funcionários estiverem contentes, aten-
derão os clientes com entusiasmo e competência. Então os clientes 
voltarão aos nossos hotéis. Isso produzirá o máximo de lucros pa-
ra os investidores.” Não surpreende que Hal Rosenbluth, líder de 
uma das maiores agências de viagens, tenha escolhido o mesmo 
tema para seu livro, publicado com o provocante título O cliente 
em segundo lugar.1

A questão principal está clara: as empresas devem ter obsessão 
pelos clientes e funcionários porque, se eles não estiverem satisfeitos, 
será o fim delas.

Promova atividades que produzam maior “consciência dos clientes” 

Mudar a orientação de uma empresa é uma tarefa enorme. As or-
ganizações desenvolvem culturas profundas que valorizam certos 
aspectos em detrimento de outros. Assim, uma empresa orientada 
para a engenharia irá se dedicar ao desenvolvimento de produtos de 
ponta e dos melhores sistemas de produção como a chave para ven-
cer a batalha competitiva. Os engenheiros supõem que a maioria dos 
clientes será atraída pelos melhores produtos a preços menores. En-
tretanto, essa é uma visão ingênua, porque a interpretação dos clien-
tes sobre quais são os melhores produtos e quais são os preços e os 
custos adequados para si será muito variada.

Para mudar uma cultura arraigada e colocar os clientes no centro 
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do universo da empresa seria necessário ter uma nova liderança forte 
e determinada. Sugerimos apenas algumas ações-chave:

• Desenvolva uma hierarquia clara dos grupos e dos valores. Já enfa-
tizamos a importância de criar e disseminar uma hierarquia clara 
dos grupos de clientes e dos valores corporativos aos funcionários.

• Mostre como o comportamento de cada funcionário pode afetar 
os clientes. Esclareça para os funcionários de cada departamento 
como suas ações específicas podem afetar de forma positiva ou 
negativa a aquisição ou a retenção de clientes. Destaque casos 
específicos de como clientes foram conquistados ou perdidos 
pelo comportamento dos departamentos. Mostre como é im-
portante que cada funcionário atenda bem os clientes, seja dire-
ta ou indiretamente.

• Apresente resultados sobre a satisfação dos clientes com regulari-
dade. Avalie a satisfação geral dos clientes e também por gru-
pos de clientes e itens específicos (produto, serviço, preço, etc.). 
Divulgue os resultados para todos os departamentos, visando 
inspirá-los a buscar melhorias na satisfação dos clientes a cada 
período. Estabeleça metas e retribua com bônus quando elas fo-
rem alcançadas ou superadas. Inclua no contracheque de cada 
funcionário a afirmação de que seu salário é pago pelos clientes.

• Patrocine um programa de treinamento amplo sobre serviço e sa-
tisfação de clientes. A empresa pode oferecer cursos curtos elabo-
rados para cada departamento a fim de treinar seu pessoal para 
aprimorar o serviço ao cliente. O objetivo é definir os valores 
corporativos e da marca e fazer os funcionários “vivenciarem 
a marca”. Dessa forma, o pessoal do Walmart é determinado a 
fornecer produtos ao menor custo possível. Os funcionários do 
Ritz-Carlton são determinados a fornecer o melhor serviço de 
hospitalidade. O pessoal da Volvo é determinado a projetar os 
automóveis mais seguros. A empresa até resistiu a acrescentar 
um sistema de posicionamento global (GPS) em seus modelos 
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novos porque a tela representa um risco quando o motorista des-
via os olhos da estrada para consultá-la. Por viverem a marca, os 
engenheiros da Volvo resistiram à adoção do GPS, mas por fim 
projetaram uma tela que era a mais fácil e segura de usar.

• Certifique-se de que todos os distribuidores e revendedores também 
tenham obsessão pelo cliente. De nada adianta para uma empresa se 
seus funcionários forem comprometidos com o cliente, mas seus 
agentes não. A organização precisa estimular em seus parceiros a 
mesma mentalidade para que o foco no cliente gere resultados.

Facilite o contato dos clientes com a empresa

Sempre fico frustrado quando telefono para um grande varejista de 
produtos eletrônicos e, depois de ouvir uma mensagem de dois mi-
nutos, descubro que é quase impossível contactar uma pessoa real. E, 
quando o contato enfim acontece e eu pergunto se a loja está venden-
do certo produto, o atendente diz que vai verificar e me deixa pendu-
rado no telefone por mais três minutos até retornar e informar que 
está esgotado. E essa loja faz anúncios sobre seu ótimo atendimento!

Sua empresa precisa facilitar ao máximo o contato do cliente via 
telefone ou e-mail. Além disso, você deve fixar um padrão elevado 
para a velocidade de resposta. A Amazon estabelece que cartas e 
e-mails precisam ser respondidos em no máximo dois dias, e telefo-
nemas, após quatro toques. O custo desse nível de serviço é baixo em 
comparação com o custo de perder clientes.

Nota

1. Hal Rosenbluth e Diane McFerrin Peters. O cliente em segundo lugar: 
coloque seu pessoal em primeiro lugar. São Paulo: M. Books, 2004.
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