
ABRA 10 MINUTOS
ANTES. FECHE
10 MINUTOS DEPOIS
Esse é um dos mantras que levaram a Starbucks
a conquistar uma legião de seguidores, segundo o
mais novo livro sobre a rede que virou fenômeno
FÁBIO STEINBERG

V
OCÊ NÃO PRECISA SER AD-
mirador de café para gos-
tar da Starbucks, a maior
rede de cafeterias do mun-
do. Na verdade, a lógica
é inversa: se você gosta
da Starbucks, provavel-

mente vai se tornar um amante fervoroso
de café. Esse bem poderia ser o bordão
da rede que cresce a uma taxa exponen-
cial de cinco novas lojas por dia e em ape-
nas 20 anos virou uma obsessão nos Es-
tados Unidos e em todo o mundo. A Star-
bucks é pioneira em transformar o trivial
hábito de tomar café num ritual capaz de
interromper a rotina de cidadãos apressa-
dos que fazem uma pausa num oásis de
tranqüilidade no meio da rua. Isso não é
pouco, sobretudo nos Estados Unidos, on-
de café já foi sinônimo de água quente
marrom sem gosto, oferecido em doses
generosas com a única função de garan-
tir efeitos estimulantes a quem o bebe.

Muito já se festejou nos livros de negó-
cios sobre o sucesso da Starbucks, a come-
çar pelo próprio fundador, Howard Schultz.
Mas o recém-lançado Tribal Knowledge
destila de forma inédita o processo de evan-
gelização promovido pela empresa. O au-
tor, o americano John Moore, palestrante ,
e blogueiro, sabe do que está falando. Du-
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rante oito anos ele foi o responsável pelos
programas de marketing da Starbucks. Ho-
je é um consultor que, segundo ele próprio,
"ajuda empresas a se tornarem grandes,
mas ao mesmo tempo continuarem a agir
pequeno". Ninguém traduziu essa cultura
"tribal" — como os funcionários da em-
presa se referem a seu jeitão coletivo de
agir—com tanta propriedade quanto Moo-
re. (Para registro: o livro The Star-
bucksExperience, do consultor Jo-
seph Michelli, chegou às livrarias
quase simultaneamente com o
mesmo objetivo, mas sem o mes-
mo resultado.) Esses preceitos,
que fazem parte do comportamen-
to de todos os empregados, foram
transformados no livro em cápsu-
las didáticas para que todos
os forasteiros possam
compartilhar.

Os 47 mantras,
extraídos da vi-
vência do autor
na Starbucks, fo-

Schultz:
regras
simples e
poderosas

ram divididos em três grupos principais.
O primeiro está associado à marca. O se-
gundo à experiência do cliente e, por fim,
o terceiro trata das crenças e da ambien-
tação ideal para os funcionários. Se essas
regras, mais de convivência social do que
de negócios, derem certo, Moore prome-
te que qualquer empresa alcançará o lucro
— a última linha do balanço, aliás, deve

ser encarada como mero subproduto
das ações prescritas.

A obra tem méritos e defeitos.
A seu favor, há a louvável tentati-
va de sistematizar o sucesso da
Starbucks em regras de ouro, o que
dá a oportunidade de outros em-

presários tentarem esse modelo de
negócios em novos campos. Mas

o livro peca pelo compor-
tamento pouco isento
e quase ufanista do
autor. Talvez pela
sua trajetória de
comprometimento
com a Starbucks.
Moore passe ba-
tido. por exem-
plo. no escorre-

"
gão que quase
custou a sobre-
vivência da re-



de de cafés. Ele não comenta que um fun-
cionário zeloso da Starbucks cobrou 130
dólares por engradados de água de uma
equipe de resgate durante o fatídico 11 de
Setembro. O fato, por um bom tempo mi-
nimizado pela alta direção, ganhou grada-
tiva indignação pública por meio da inter-
net. Não deixa de ser uma ironia que a pri-
meira fonte dessa informação tenha sido o
livro The 18 Immutable Laws ofCorpora-
te Reputation ("As 18 leis imutáveis da re-
putação corporativa"), do americano Ro-
nald J. Alsop, jornalista do TJie Wall Street
Journal — citado no capítulo final de Trí-

Tribal Knowledge

bal Knawledge como leitura obrigatória de
todo executivo da Starbucks.

Há também exemplos de pequenas pé-
rolas adotadas pela cadeia de cafés, que se-
de um |ado beiram o simplório, de outro
demonstram absoluta eficácia. Uma delas
é exigir que cada loja abra antes e feche
depois de 10 minutos em relação ao horá
rio oficial, o que transmite ao cliente uma
forte aura de simpatia e sensação de con-
sideração adicional. O ideário para aume-
tar as vendas é

três estratégias
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Autor John Moore foi responsável pela área de
marketing da Starbucks por oito anos e hoje é consultor
Por que ler Traz conselhos que podem ser replicados

descomplicadas, segundo Loja da rede:
o autor. A primeira é con- cinco novas
seguir novos clientes. A unidades
segunda é fazer os clien- por dia

e com maior freqüência.
E a terceira, aumentar os preços de tem-
pos em tempos. Na pratica, esses manda-
mentos funcionam bem. Basta observar
que a ampliação da base de clientes da Star-
bucks é da ordem de 25% a cada ano. Ou
seja, de cada quatro bebedores de café da
cadeia, um pisa pela primeira vez na loja.
A idéia da Starbucks deu tão certo que ex-
trapolou as fronteiras da cidade e do país
e se internacionaliza à velocidade da luz
— inclusive no Brasil, onde está prestes a

abrir sua primeira loja. Hoje é uma sólida
cadeia que recebe 40 milhões de visitan-
tes por semana, com tíquete médio de ape-
nas 4 dólares por pessoa, mas que garan-
te receitas totais de 6,5 bilhões de dólares
por ano. E uma soma impressionante, so-
bretudo se compararmos com os resulta-
dos de dois gigantescos ícones da indús-
tria de bebidas que estão no mercado há
muitas décadas—a Coca-Cola, com 22,5
bilhões de dólares, e a Pepsi, com 30 bi-
lhões de dólares. Com venda dessa mon-
ta, apesar de tantas xícaras de café nin-
guém perde o sono na Starbucks. •
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