
   

 

É miopia ou falta de empatia em não escutar o cliente a ponto de 
arriscar o próprio negócio? 

 
“Lamento ver organizações mais avançadas física e socialmente (…) chegarem à falência e ao 
descrédito por falta da mesma capacidade imaginativa que as ergueu”. Jacques Barzun. 
 

Por Tatiane Matheus  
 
Estava lendo o artigo “Miopia em Marketing”**, de Theodore Levitt, sobre como algumas 
empresas colocam em risco seu futuro por definir as suas metas de modo inadequado. 
Levitt cita que companhias cinematográficas passaram por uma reorganização drástica ou até 
desapareceram com a TV. Não teve como não associar que hoje as mesmas TVs (não apenas o 
Cinema) estão se reinventando com a plataforma de streaming. O texto é de 1960! Mas traz 
pontos tão atuais que nos faz entender o por quê foi escolhido como imprescindível pela Harvard 
Business Review em um livro sobre Gestão**. 
 
Daquelas “coincidências”, eu me deparo no mesmo dia com a reportagem da Exame, sobre como 
a Netflix deixou para trás as TVs por assinatura e cresceu mais de cinco vezes em cinco anos 
enquanto as operadoras de TV por assinatura perdem clientes. As operadoras e produtoras estão 
reagindo com conteúdo próprio. Não teve como não associar essas duas leituras. No Brasil, em 
produção audiovisual, há questões de legislação que não permitem que empresas de conteúdo 
sejam distribuidoras e vice-versa. A matéria de André Jankavski levanta o questionamento se esta 
disputa será boa para o consumidor e que a soma de diferentes serviços de streaming, como 
Netflix, HBO e Globo Play, pode custar mais que a TV por assinatura. A conclusão é que não 
faltará opções, porém, é preciso ter tempo (e dinheiro) para dar conta de tanto conteúdo. 
 
De acordo com a reportagem, se a legislação mudar, a Claro já demonstra interesse em investir 
em conteúdo audiovisual no Brasil. A Telefónica investiu 70 milhões de euros na Espanha em uma 
série. Aliás, empresas desse setor têm fomentado o audiovisual. A Oi, em um de seus pacotes de 
telefonia, inclui o acesso aos conteúdos de FOX, ESPN, HBO, Discovery Kids e Netflix sem usar 
dados da franquia. Com suas devidas proporções todo este movimento pode fomentar o mercado 
audiovisual e toda a sua cadeia de trabalho aqui no Brasil. Roma, produzido pela Netflix, está aí 
para provar que não dá para fechar os olhos: o filme teve várias indicações para o Oscar de 2019 
e é provável que leve ao menos uma estatueta. 
 
Não pense que estou mudando de tema. Observe que foi uma reação e não uma ação proativa 
aos desejos do cliente. Miopia não é contagiosa, pelo que eu saiba. Nem causa problemas de 
audição. Mas começo esta semana questionando se esta “miopia” é hereditária ou fruto de se 
manter na zona de conforto por tempo demais e só enxergar o produto/serviço e não o cliente. 
Levitt chama a atenção de que: 
 
“é vital que todas as pessoas envolvidas no negócio entendam a visão ou que um setor de 
atividade é um processo cujo o objetivo é a satisfação do cliente, não a produção de mercadorias. 
A indústria nasce do cliente e de suas necessidades; não com a matéria-prima ou a capacidade 
de vendas”.** 
 
Há um pouco de arrogância também, como comentei em outro artigo Ter ambição não é 
antagônico a ser humilde sobre como são enaltecidas pessoas com este perfil no mundo 
corporativo, mesmo não dando resultados. A liderança arrogante é cega às tendências. A 
Kodak***, tristemente, é um exemplo. O engenheiro da Kodak Steven Sasson, em 1975, inventou 
a primeira câmera digital e, — em 1989, com o colega Robert Hills, —foi criada a primeira DSLR 
para comprimir as imagens e a câmera também usava cartões de memória como hoje. Mas, as 
lideranças da Kodak, impediram o lançamento do produto porque acreditavam que a decisão de 
gestão empresarial mais eficiente era não seguir com o novo produto para não prejudicar a 
estratégia de venda de filmes e outros produtos, além das câmeras. O resto da história nem 
preciso terminar de contar, né?  
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Aí o desafio é estar sempre consciente, sobretudo, nos momentos em que o local que estamos 
está extremamente confortável, pois é nessa hora que todos os nossos sentidos precisam estar 
apurados para ver a mudança do mercado, as necessidades de nossos clientes e não 
esquecermos do propósito de nossa empresa (ou de nossa carreira), o qual deve estar claro. 
Qualquer companhia nasce a partir de um desejo (desde um sonho ou até mesmo só para ganhar 
dinheiro) que só irá seguir adiante se mantiver o desejo do outro (no caso cliente) e estiver 
cuidando de atendê-lo, sem o ego de só cuidar de nosso produto/serviço. É simples, mas difícil de 
colocar em prática. Como podemos evitar que esta "miopia" não deturpe apenas a nossa visão, 
mas todos os nossos outros sentidos? Quais são as melhores ferramentas e atitudes para ser 
proativos em nos manter num mercado que muda tanto? Você tem alguma dica para 
compartilhar? 
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