
O Valor do Cliente: Como Atrair, Satisfazer e Reter Clientes. 
 

A Rede de Relacionamentos Corporativos (RRC) 
Devemos abordar o tema em 3 tópicos diferentes: 

 Relacionamento entre empresas que pertençam a mesma cadeia de valor de 

forma que, ao se integrarem em planejamento, processos e comunicação, podem 

gerar maiores resultados ao cliente final da cadeia; 

 Relacionamentos entre os agentes internos da organização de forma que as 

informações essenciais a cada uma das atividades sejam disponibilizadas na 

linguagem e canal adequados, de forma que o cliente final possa ser melhor 

atendido em suas necessidades; 

 Relacionamento com o cliente final de forma que possam as organizações 

desenvolverem e/ou utilizarem canais e mídias para que se estabeleça um meio de 

comunicação eficaz, ou seja, informação e retroalimentação da informação. 

 

Do foco no produto para o foco no valor  
São dois momentos distintos na história do desenvolvimento do marketing de 

relacionamento que hoje acabam por se anularem. Por que... 

Apesar de ser considerado ultrapassada a ideia de focar o produto como diferencial 

competitivo pelas organizações, um Mix adequado ao público alvo pode sim manter tal 

diferencial competitivo, embora as barreiras a entrada de novos competidores seja 

mais frágil. O grande problema está em otimizar os recursos da organização na seleção 

desse Mix de produtos. 

Ao se focar no valor percebido pelo cliente os investimentos na captação e 

manutenção serão bem maiores mas as barreiras a entrada de novos competidores 

será mais forte. 

Ambas as estratégias continuam válidas no mundo de hoje? 

Irá depender do posicionamento da organização em relação ao seu cliente e suas 

características de tomada de decisão.  

 

O que é mesmo valor? 
Valor para o cliente é definido como a diferença entre os benefícios percebidos de 
uma transação e os custos totais incorridos.  
Sabe-se que os desejos dos consumidores são ilimitados, porém seus recursos são 
limitados, esse fato, os obriga a escolher produtos com maior valor e satisfação pelo 
menor esforço. 

 
Valor: CONJUNTO de BENEFÍCIOS = Valor de Uso + ....+ Valor de Estima 
+ Valor de Troca 

 
Valor Financeiro: 

 Lucratividade 
 Rentabilidade 
 Market Share 
 Agregado ao produto/serviço lhe garante melhor preço e competitividade 

 



Criação de valor para a sociedade. 
 Ação que torna a sociedade melhor 
 Responsabilidade social empresarial 
 Opção estratégica pelo desenvolvimento da sociedade 
 Toda organização atua em um micro e em um macro ambiente 

 
Criação de valor para as pessoas. 

 Atributo intangível mas perceptível 
 Decisivo na compra 

 
As organizações como apropriadoras de valor. 

 Vai além da reputação corporativa 
 Stockholders influenciando a tomada de decisão 
 Vai além da vantagem competitiva 
 Co-participação das pessoas na criação do valor das organizações/produtos/ 

serviços 
 

As organizações como criadoras de valor. 
 Toda ação que beneficie a sociedade deve impactar positivamente nos resultados 

da organização 
 Customização em pequena escala para Customização em Massa; 
 

 

Cadeia de valor e propaganda 
Antes de definirmos o papel da propaganda neste cenário devemos considerar: 

 O primeiro objetivo da organização é determinar qual sua Vantagem Competitiva; 

 Tal vantagem competitiva resulta em um posicionamento da organização que será 

explicitado dentro de seu planejamento estratégico; 

 Desse posicionamento serão definidos e delineados seus processos internos que 

irão resultar no produto/serviço final a ser ofertado ao mercado; 

 Dessa cadeia de valor resultará qual a propaganda ou meio de comunicação que a 

organização fará em relação ao seu mercado, definindo canais e meios 

apropriados. 

 

Cadeia de valor de clientes corporativos e a venda consultiva 
Cadeia de valor de clientes corporativos nos remete novamente ao ponto onde o 

conceito de negócio está em fase de maturação. 

No mercado atual não podemos mais considerar como clientes apenas o próximo elo 

da cadeia produtiva, mas sim o cliente final que se beneficiará do esforço conjunto de 

todos os agentes da cadeia produtiva.  

Essa maneira de pensar o negócio de maneira conjunta e integrada tem levado cada 

vez mais as organizações a discutirem formas de melhorarem suas ofertas de produtos 

e serviços, de integrarem seus processos e dar maior sustentabilidade ao sistema 

como um todo. 



 

 

Implementando o conceito de cliente interno para criação de valor 
(desenvolver trabalho de atividades complementares com valor de 5 horas através de 

pesquisa) 

 

Gerar valor para o cliente traz benefícios mútuos 
Sustentabilidade. 

Esse é o foco principal dessa estratégia atual onde as organizações buscam gerar valor, 

sempre e mais, aos seus clientes de forma que sua percepção crie condições para que 

a organização tenha perenidade em sua atividade. 

Hoje as opções de satisfação das necessidades dos clientes é muito grande. Se a 

diferenciação na percepção de valor não for clara, as possibilidades de haver 

frustrações com escolhas feitas, mesmo que naquele momento tenham sido as 

melhores escolhas, é muito grande. Essa frustração não tem padrão lógico (apenas as 

pessoas se frustram mais na proporção da quantidade de opções que tem a sua 

disposição). Assim, deve a organização ter alguma forma de se diferenciar das demais 

opções disponíveis no mercado. 

O CRM em sido o melhor instrumento de relacionamento a garantir benefícios mútuos 

na medida que mantem a organização atualizada, ou com possibilidade de antecipar-

se, em relação as necessidades de seus clientes. 

 

Tangibilizando o valor 
Tangibilizar significa tornar tangível, palpável alguma coisa. 

Como tornar palpável um valor? 

Vimos anteriormente qual a percepção de valor para o cliente. Mas como torna-lo 

palpável? 

Vimos também que o produto ou serviço que ofertamos para a satisfação de uma 

necessidade de nossos clientes são uma forma de materializar um valor, mas não o 

suficiente para garantir sustentabilidade da organização. 



A maneira mais eficaz de materializar esse valor, torna-los tangível, está na maneira 

como a organização cria meios de relacionamentos com seus clientes. 

Quanto mais próximo, personalizado e constante for esse relacionamento maior será a 

percepção do valor ofertado, chegando ao ponto de ser tangível. 

Mas o cuidado é que temos públicos muito diferentes e uma infinidade de meios para 

realizar esse relacionamento. Esse tem sido o ponto central onde as organizações tem 

se perdido e não conseguindo materializar esse valor junto a seus clientes. 

 

Longevidade do Relacionamento (LR) e aumento de vendas 
O segredo da longevidade está na forma do relacionamento entre as partes. 

Como manter relacionamentos estáveis e duradouros quando valores, necessidades e 

percepções dos clientes mudam em uma velocidade absurdamente rápida, muito mais 

rápida que a capacidade das organizações em perceberem e ajustarem seus processos 

para poderem atender seus clientes? 

Não há uma solução técnica para isso. 

As organizações tem buscado se ajustar a alguns conceitos importantes e incutindo 

tais conceitos o mais profundamente dentro da organização e seus colaboradores: 

 Fidelidade com o cliente: Não é possível fidelizar toda a base de clientes, mas 

há como identificar grupos mais alinhados com os objetivos e propostas de 

solução da organização e buscar um relacionamento mais próximo com eles. 

Sempre haverão outros grupos de clientes voláteis e ocasionais mas, mesmos 

esse tipo de cliente, é suscetível em seus relacionamentos com os clientes já 

fidelizados pela organização; 

 Lealdade: Benefícios mútuos, eficiência em todas as etapas da venda e pós-

venda, preços justos, profissionais qualificados, um excelente produto ou 

serviço com valor agregado e dedicação total ao cliente 

 

 

 


