
Pós-venda. Está aí uma coisa 
que todo mundo comenta, diz 
que é importante, essencial, 

mas pouquíssimas empresas ou pro-
fissionais de vendas fazem direito. 
Tire da cabeça a visão de que “ven-
deu, acabou”. Acabou, nada! O pós-
-venda, na verdade, integra o proces-
so de uma venda bem-sucedida. 

Sinto que muitas grandes em-
presas deixam de lado o pós-venda 
porque parecem não saber, ou não 
querer, lidar com problemas. Isso é 
um grave defeito. É justamente não 
fazendo o pós-venda que os proble-
mas, de fato, aparecem. Por outro 
lado, a maioria das pequenas em-
presas não faz o pós-venda porque, 
consequentemente, isso tem custo e 
elas não querem arcar com esta de-
manda. O fato é que uma das fases 
mais importantes para a fi delização 
da clientela acaba sendo despre-
zada e o tamanho dessa perda po-
de ser medido pelos números. O si-
te Satisfação de Clientes (www.satis-
facaodeclientes.com) analisou da-
dos fornecidos pelo Sebrae, Associa-
ções Comerciais, Federações Indus-
triais e análises de mercado e con-
cluiu que 85% das empresas nun-
ca fi zeram o serviço de pós-venda. 
Além disso, 70% delas não possuem 
cadastro de seus clientes e 94% nun-
ca usaram tecnologia para monito-
rar seus clientes.

O pós-venda garante um futu-
ro mais rentável e mais sustentá-
vel para a empresa e para o profis-
sional de vendas, pois ajuda a obter 
informações confiáveis dos clientes 
que podem ser utilizadas para cor-
rigir possíveis erros de produção, 
logística, entrega, entre outros fa-
tores. Este serviço tem o poder de 
melhorar os estabelecimentos co-
merciais como um todo, porque ele 
se dá a partir da obtenção de dados 
preciosos sobre aquele que é o mais 
importante para manter abertas as 
lojas: o cliente. 

De maneira bem simples, o pós-
-venda é o atendimento prestado ao 
consumidor após a compra de um 

produto ou serviço. É um meio de re-
forçar o relacionamento vendedor-
-comprador. Tem relação com a so-
lução de problemas, mas não só is-
so. É também acompanhar a clien-
tela, manter seus contatos atualiza-
dos, enviar conteúdo de interesse co-
mo newsletters, promoções, chegada 
de um produto desejado ou de novos 
produtos, parabenizá-lo por seu ani-
versário ou por uma promoção pro-
fissional. Do caderninho em que a 
dona da lojinha anota os desejos e 
contatos dos clientes até os mais so-
fi sticados programas de computador 
que as grandes empresas usam para 
gerenciar a clientela, toda forma de 
manter a ligação com o consumidor 
faz parte do pós-venda. Na era digi-
tal e das redes sociais, se for bem pla-
nejado, esse acompanhamento não é 
tão difícil de fazer. E vale, certamen-
te, o investimento.

Conseguir a fi delização de clien-
tes é tão importante quanto captar 
novos. Mostrar-se disponível ao con-
sumidor após a compra é sinônimo 
de respeito a ele.

Eu disse que o pós-venda não se 
trata apenas de solucionar proble-
mas, e é verdade mesmo. Mas, eles 
acontecem. A Agendor (www.agen-
dor.com.br), plataforma on-line de 
aprimoramento em vendas, pre-
parou uma lista com dicas de co-
mo fazer um pós-venda eficiente. 
Acompanhe os 10 modos de pensar 
que realmente funcionam no pós-
-venda:

– Cumpra com o que prometeu;
– O cliente merece o melhor;
– Não passe o problema para frente;
– Se interesse pelo seu cliente;
– Esteja sempre um passo à frente;
– O cliente nem sempre tem razão;
– O cliente merece o melhor (de novo);
– Nunca esteja ocupado demais 

para seu cliente;
– Nem sempre o cliente está errado;
– Funcionários também são clientes;
No próximo artigo vou contar 

histórias que só tiveram seu fi nal fe-
liz graças ao trabalho sério de pós-
-vendas.

“Não há menos tormento no go-
verno de uma família do que um Es-
tado inteiro” (Montaigne, Ensaios: 
“Da Solidão”).

Assim como um corpo é cons-
tituído de células, um Esta-
do é composto por famílias. 

Uma das doenças letais para o cor-
po é o câncer – resultado de uma 
agressão às células e aos tecidos, pe-
la proliferação anormal das células, 
não mais controladas pelo organis-
mo, acabando por difundir-se além 
de sua localização inicial. Indife-
rente as virtudes ou vigor físico de 
quem ataca, rói, rói, até eliminá-lo. 
Não sei quem por primeiro fez esta 
descoberta, mas aprendi que Émi-

le Durkhein descobriu o câncer que 
ataca a família, ou seja, a socieda-
de. Deu-lhe o nome de anomia. Des-
creveu-o como a falta de consen-
so moral e de controles normativos 
da sociedade, resultante do colapso 
da autoridade tradicional, concei-
to fundamental na sociologia. Este 
termo provém do radical grego ano-
mia, que signifi ca “ilegalidade”, e foi 
introduzido nas ciências sociais por 
Durkhein, que observou a desinte-
gração dos controles sociais em so-
ciedades que passavam por gran-
des transições Assistiu ao enfraque-
cimento da organização da socieda-
de, levando os indivíduos a não se 
sentirem presos às restrições tradi-
cionais. Segundo ele, essa desinte-
gração do Contrato Social, leva à in-
segurança, à alienação, à solidão, 
à amargura e, em casos extremos 
ao suicídio. Previu, acertadamen-
te, que a anomia estava amplamen-
te difundida e que seria permanen-
te na sociedade moderna.. Mais tar-

de, esse conceito foi modifi cado por 
Robert Merton, que considerava a 
anomia uma disparidade cada vez 
maior entre as grandes expectativas 
de êxito da sociedade. 

Na atual sociedade globaliza-
da a anomia tornou-se galopante, 
as metástases aceleraram-se – não 
há mais segurança no emprego, 
e credenciais de pouco valem pa-
ra aqueles que não conseguem de-
senvolver talentos básicos. As fór-
mulas de aprendizado atuais dei-
xaram de funcionar; de uma hora 
para outra um rico aos 40 pode es-
tar falido aos 47 anos; quanto mais 
velhos ficamos menos valor temos. 

Em meio a este turbilhão a ano-
mia se agrava e a sociedade, perden-
do a solidez das famílias, perdeu sua 
força fundamental que é a honra.

Não bastasse isso, vemos, ainda, 
a TV com programações altamen-
te efi cazes para destruir a família, 
que deveria ser a base fundamental 
do Estado. Ela se reduz a um grupo 
de indivíduos sob um mesmo teto, 
perturbado por ciúmes, antipatias, 
brigas domésticas e, o pior de tudo 
– a total indiferença pelo amálga-
ma do grupo. Infernais se tornam 
as famílias, quando se constituem 
de um grupo de indivíduos unidos 
pelo sangue ou contrato bilateral e 
brigando por motivos de dinheiro e 
interesses individuais.

É antiga a expressão: “isso acon-
tece nas melhores famílias”. Vejamos 
na de Cecília Meireles (1901 – 1964): 
“Minha família anda longe, / com tra-
jes de circunstância: / uns converte-
ram-se em fl ores, / outros em pedra, 
água, líquen; / alguns, de tanta dis-
tância, / nem tem vestígios que indi-
quem / certa orientação. / Minha fa-
mília anda longe, / - na Terra, na Lua, 
em Marte - / uns dançando pelos 
ares, / outros perdidos no chão”.

Mais grave é a grande parce-
la dos que são elevados para dirigir 
a Nação, passaram a ignorar o bem 
dela e a governarem visando privilé-
gios e desvios do erário e os três po-
deres a cada dia perdendo prestígio.
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“Não concordo  com uma só 
palavra do que dizeis, mas 

defenderei até a morte o 
vosso direito de dizê-lo”

Citação atribuída a
François-Marie Arouet, 
conhecido como Voltaire 
(1694 - 1778)

“Sem desígnios de propaganda de 

qualquer espécie - filosófica, política 

ou religiosa - buscaremos descortinar 

a verdade dos atos e dos fatos, e dizê-

lo, diplomaticamente, contra quem 

quer que seja. (...) Que o povo apóie a 

imprensa para que esta, a seu turno, 

apóie o povo, tornando-se o porta voz 

dos seus interesses perante as autori-

dades, o eco das suas queixas, a tribu-

na dos seus protestos, a válvula dos 

seus desabafos e, sobretudo, a pro-

pulsora do seu comércio, alavanca 

poderosa das suas iniciativas.”
Antonio Pinto de Almeida Ferraz
Editorial de 04 de agosto de 1900
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“Vendeu, acabou!”
Acabou nada! (I) Família

Descreveu-o como 
a falta de consenso 
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normativos da sociedade
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