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Li UMA ESTÓRIA INTERESSANTE NO "TlMES" DE LON-

DRES QUE GOSTARIA DE COMPARTILHAR. Barbara

Boegner e Gustav Myburgh estavam a caminho
da igreja para se casar. Amigos e parentes espe-
ravam já há 45 minutos os noivos chegarem para
a cerimônia. Mas o motivo do atraso não era um
engarrafamento no trânsito. Na verdade, Bar-
bara e Gustav avistaram três homens armados
rendendo um motorista. Ela de vestido de noiva
e ele de fraque resolveram confrontar os se-
qüestradores - que pularam para dentro de um
caminhão e fugiram. Os noivos saíram em per-
seguição, alcançaram e prenderam os infratores.
O que torna a história interessante é que os
noivos são oficiais da força policial de Johannes-
burg. Eles tiveram uma escolha difícil a fazer,
ignorar a cena e ir para a igreja se casar ou lidar
com os criminosos. A lealdade deles ao seu tra-
balho guiou sua decisão, que foi tomada numa
situação adversa e num piscar de olhos. De certo
modo, eles foram guiados pela intuição.

Barbara e Gustav representam uma catego-
ria diferente de funcionário - aqueles que vêm
trabalhar para realizar uma missão pessoal. Eles
se relacionam com o trabalho como se estives-
sem num chamado pessoal. Eles obtêm signifi-
cado e realização pessoal no trabalho, e não sim-
plesmente um salário. Eles não vão para o tra-
balho relutantes como se fosse a única opção que
encontraram para sobreviver financeiramente. A
compensação monetária é apenas uma dimen-
são do seu trabalho, mas não a única ou a prin-
cipal. A força policial de Johannesburg é aben-
çoada por contar com Barbara e Gustav no seu
quadro de oficiais.

O que seus funcionários fariam numa situa-
ção semelhante? Qual direção seus funcionários
seguiriam ao enfrentar decisões difíceis e rápidas
- uma missão mais alta ou o prazer pessoal?
Seus funcionários limitam o compromisso pro-
fissional ao horário comercial?

Se você precisa de um tempo para repensar
sobre as questões acima, a resposta é clara. Seus
funcionários trabalham para ganhar dinheiro e
depois ir para casa e gastá-lo. Bem-vindo ao
mundo dos funcionários intercambiáveis. A úni-
ca razão de eles trabalharem para você é porque
eles não herdaram uma fortuna ou ganharam na
loteria. Numa época em que os funcionários re-
presentam um diferencial, em que produtos e
serviços são rapidamente comoditizados, o fun-
cionário relutante é contraproducente. Funcio-
nários relutantes não se importam em encantar
o cliente ou em produtos inovadores; eles estão
ali para executar uma função. Eles estão ali para
conduzir transações e completar interações. Eles
operam em âmbito funcional e não de forma
compromissada e emocional. Cada vez que eles
entram em contato com o cliente, você perde
uma oportunidade de diferenciar seus produtos
e criar lealdade. Eles estão mais inclinados a re-
duzir lealdade ao oferecer serviço impessoal e
experiências aborrecidas.

Certamente, Barbara e Gustav não são as-
sim e, felizmente, existem muitos outros como
eles por aí. Mas é preciso encontrá-los. Você
precisa criar uma cultura que irá nutrir sua pai-
xão ao invés de sufocá-la.

Um dos erros mais comuns é enfocar nas es-
tratégias de experiência do cliente e subestimar
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os funcionários. Mas uma estratégia
bem-sucedida de experiência do cliente
precisa de um tipo diferente de fun-
cionário. Aquele funcionário que não
encontra sentido em seu trabalho não vai
conseguir oferecer as experiências deseja-
das e diferenciadas. Alguns funcionários
desempenham funções que, na verdade,
não se afinam com suas qualificações e
paixões. Se por acaso eles fazem parte de
sua folha de pagamento, sua estratégia de
experiência do cliente está fadada ao fra-
casso. Esses funcionários não podem ofe-
recer aos outros aquilo que não possuem.

Vamos pegar como exemplo um sor-
riso. Você consegue obrigar alguém a sor-
rir? Todos vocês já viram um sorriso falso,
forçado a bordo de um avião. Esse tipo de
sorriso está mais propenso a chatear do
que confortar você. Um sorriso falso é o
mesmo que sinceridade forçada, não exis-
te. Isso é uma contradição e soa falso até
mesmo no papel. E impossível de trans-
mitir aos outros na vida real - não impor-
ta o quanto você treina seus funcionários.

A chave para obter experiências de
encantamento do cliente é ter pessoas
apaixonadas numa missão. Para contratar

tais pessoas, você precisa mudar e repen-
sar o local de trabalho e o perfil de pes-
soas que deseja atrair. Como regra, se eles
podem trabalhar para você e para muitas
outras empresas também, provavelmente
eles são tecnicamente eficientes, mas não
são apaixonados. Isso significa que po-
dem conduzir uma tarefa funcional, mas
não transformar essa tarefa numa expe-
riência inesquecível.

As pessoas certas e apaixonadas re-
presentam os blocos que vão construir
nossa empresa. Sem elas, você será apenas
commodity e estará sempre brigando pe-
la próxima migalha de margem. Depois
que você tiver recrutado as pessoas certas,
o próximo passo é construir uma cultura
de excelência e desempenho extraordiná-
rio. Comece enfocando na execução de
experiências extraordinárias e não com-
pletando tarefas comuns, em vez de apre-
sentar um desempenho comum enfoque
em excelência. Compartilhe histórias de
excelência de desempenho na sua empre-
sa, recompense publicamente os envolvi-
dos e disponibilize aos seus funcionários
as ferramentas e a autonomia necessárias
para atingir esse tipo de desempenho.

Pessoas fazem negócios com pessoas.
Pessoas criam experiências. Sim, pessoas
podem às vezes ser mais caras. Pessoas
apaixonadas podem requerer salários
mais altos, mas elas também trazem um
retorno muito maior na forma de mais
negócios com margens maiores. Elas não
simplesmente conduzem negócios, elas
aumentam seu valor. Considere pessoas
apaixonadas da mesma forma que um
investimento em desenvolvimento e pes-
quisa ou a qualidade de seus produtos.
No mercado competitivo atual, é preciso
aproveitar todas as oportunidades que se
apresentam. Pessoas apaixonadas são
uma delas. Afinal de contas, você não
gostaria de ter Bárbara e Gustav traba-
lhando para você?
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