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Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o 
conhecimento e o entendimento.”
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#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Fracasso nos Negócios: 
Não Ouvir o Cliente

Qualquer um deles lhe dirá que seus 
clientes são um dos elos – se não o 
elo – mais fundamental do negócio. 
Afinal, sem eles não há vendas, lucro, 
crescimento, futuro. Empresas podem 
ter diferentes estruturas, formações ou 
competências, mas sem o público que 
absorve o resultado de seu trabalho, a 
cadeia nunca está completa.

Porém, frequentemente, a vivência não é 
tão bonita quanto o discurso. Na prática, 
muitas empresas não consideram o 
cliente como parte essencial de suas 
estratégias e processos. Pensam que é 
ele quem deve se ajustar àquilo que for 
determinado. Estas companhias não 
estão dispostas a ouvi-lo e muito menos 
a se adequar a ele.

Da microempresa à multinacional, não 
ouvir o cliente é uma das maiores falhas 
que qualquer negócio pode cometer. 
E por quê? Porque o cliente é alguém 
que precisa resolver um problema e 
acredita que sua empresa poderá ajudá-
lo nisso. Existe nele um anseio maior do 
que apenas adquirir um produto ou um 
serviço. A busca é por uma solução, de 
preferência, definitiva. E, para entregar 
soluções, é preciso ir além da demanda.

Quando falamos a respeito da visão das 
empresas sobre os clientes, encontro três 
modelos:

– Meu cliente é um mal necessário:

Para estas empresas, o cliente é apenas 
uma fonte de renda, alguém que paga as 

contas e proporciona salários. Por isso, 
elas pouco levam em consideração as 
expectativas e necessidades escondidas 
atrás de uma demanda. Sua frase de 
ordem é: “tudo o que meus clientes 
buscam é preço.”

Elas não consideram as particularidades 
de cada atendimento ou a 
imprescindibilidade de criar experiências 
a cada contato. Quando o cliente não 
tem plena certeza ou clareza sobre o que 
procura, ou caso sejam acionadas fora do 
momento esperado, seus colaboradores 
demonstram-se pouco receptivos ou até 
indispostos e impacientes.

Em tempo, a visão escassa sobre cliente 
traz consequências desafiadoras, pois 
preço e prazo se apresentam como itens 
voláteis dentro da fidelização. Sozinhos, 
não conseguem segurar clientes diante 
da promoção relâmpago do concorrente. 
Fora as maiores chances de retrabalho 
e desgaste interno entre áreas, na busca 
por cumprir promessas feitas para manter 
o cliente por perto.

– Meu cliente é uma divindade:

Já para estas empresas, o cliente está na 
outra ponta. Ele tudo pode, dita todas 
as regras. O mais curioso é que, mesmo 
assim, estas empresas não se preocupam 
em entender seu cliente profundamente. 
Afinal, toda divindade, por definição, 
carrega em si uma aura de ministério. 
Mais do que entendida, ela precisa ser 
obedecida.

A desculpa destas empresas para 
a desorganização institucional que 
costumeiramente apresentam é a 
necessidade de atender da melhor forma 
possível. Então, não existem processos 
definidos, ou quando existem, não são 
seguidos, pois quando o cliente demanda, 
todos “param” para atendê-lo.

Não me entenda mal: deve ser anseio de 
qualquer empresa atender seu cliente da 
forma mais excelente. Porém, a relação 
de confiança que gera fidelização passa 
pelo processo de educar o cliente sobre 
quais as condições ideais para o melhor 
atendimento e o melhor produto, de forma 
a gerar uma verdadeira experiência na 
relação.

– Meu cliente é um parceiro:

Então, qual é a posição ideal para meu 
cliente? Ele deve ser visto como um 
parceiro. Conhecê-lo profundamente 
garante que, ao longo do processo, ele 

seja surpreendido em suas expectativas 
pela solução. Somada à consistência de 
uma entrega de qualidade, o caminho 
para que se este torne um cúmplice está 
pavimentado.
Além disso, o cliente ser entendido 
como um cocriador. Empresas maduras 
percebem que a contribuição se torna 
uma via de mão dupla: enquanto o 
cliente usufrui dos produtos e serviços, 
suas ações, reações e feedbacks, tornam-
se insumos para aprimorar a jornada de 
atendimento. De forma direta ou indireta, 
intencional ou ocasional, o cliente sempre 
trará sua percepção a respeito do que 
falta ou sobra.

E, com todas estas informações, é hora 
de voltar e fazer a lição de casa. Afinal, 
ouvir o cliente, mas não agir de acordo 
com o que se ouviu é tão nocivo quanto 
não ouvir.

Fonte: Anderson Siqueira 

Tome um café com um Empresário:

#SALMOS
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Abri-me as portas da justiça; entrarei por elas, e louvarei ao Senhor.
Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão.

Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação.
A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina.

Da parte do Senhor se fez isto; maravilhoso é aos nossos olhos.
Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.

Salva-nos, agora, te pedimos, ó Senhor; ó Senhor, te pedimos, prospera-nos.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor; nós vos bendizemos desde a casa 

do Senhor.
Deus é o Senhor que nos mostrou a luz; atai a vítima da festa com cordas, até 

às pontas do altar.
Tu és o meu Deus, e eu te louvarei; tu és o meu Deus, e eu te exaltarei.

Louvai ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para 
sempre.

Salmos 118:19-29
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14/09

17/09

21/09

20/09

20/09

24/09

Josiele de A. da S. Freitas

Thyago V. do Nascimento

Crisélen Vieira Silveira

Eduardo Carvalho Darós

Thais Samara Toss Costa

Suelen Gomes Rosa 

Aniversariantes

#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

19/09

22/09

21/09

25/09

Alexia E. O. Cardoso 

Valeria F.  de Almeida  

Bruno Hannel Marasca

Marcos Da Ros Elias

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e 
que seus sonhos se realizem sempre!”

Datas Comemorativas

AGPR5 nas mídias 

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

13/09 - Dia do Agrônomo

15/09 - Dia do Cliente

21/09 - Dia da Árvore

22/09 - Início da Primavera

Acesse nosso e-commerce: 
https://loja.agpr5.com/
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#PROJETOSESERVICE

C003-JBS Criciúma-SC
C007-Cooprata Prata-MG
C031-JBS Dourados-MS
C034-JBS Rolândia-PR
C061 - JBS Santo Inácio/PR
C063 - Aurora - Cunha Porã/SC
C091 - SCALA Sacramento / MG
C112 - JBS - Brasilia - DF

C298 - JBS - Xanxerê/SC
C310 - A’doro - São Carlos/ SP
C317-BRF Chapecó-SC
C323 - JBS - Itaiópolis/SC
C324 - JBS - Seberi/SC
C326 - Copagri - Cuiabá/MT
C330 - Agrominas - Araguaína-TO

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

Automação e Software

C003-JBS Criciúma-SC
C007-Cooprata Prata-MG
C014 - BRF - Nova Mutum/MT
C031-JBS Dourados-MS
C034-JBS Rolândia-PR
C063 - Aurora - Cunha Porã/SC
C068-DB-DanBred Patos de Minas-MG
C076 - Poli Nutri - Treze Tilias/SC
C079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
C088-BRF Videira-SC
C104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR

C112 
- JBS Foods - Brasília/DF
C294 - Timac Agro - Porto Alegre/RS
C297 - Timac Agro - Candeias/BA
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C311 - Vibra Pato Branco-PR
C317-BRF Chapecó-SC
C326 - Copagri - Cuiabá/MT

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
017-Coocam Campos Novos-SC
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
049-Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
062-Fazenda Penalva Juiz de Fora-MG
066-Vibra Sete Lagoas-MG

079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
091-SCALA Sacramento-MG
095-BRF Jataí-GO
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
112-JBS Brasilia-GO
115-Copacol Cafelândia-PR
298-JBS Xanxerê-SC
307-SoyaMill Rio Claro-SP

Service
Izadora Martins - izadora.martins@agpr5.com
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Artigo Técnico
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Izadora Martins - izadora.martins@agpr5.com

481 - Conexão do IO-Link Master DL PN IP69K para comunicação com o Sensor RFID

482 - Inserir equipamento no OA Enterprise

483 - Procedimento Para Alteração de IP de Planilhas de Produção e Executável Reabrir C003 e C054A

#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Diálogo de Segurança


