
A pontado como um dos maiores especialistas europeus em estratégia,
marketing e comunicação, Georges Chetochine é autor de diversas

obras nessas áreas. Seus livros mais recentes são O Bluesdo Consumidor e Buzz
Marketing e abordam temas que os vendedores precisam conhecer.

Na entrevista concedida com exclusividade à VendaMàis, Chetochine explica os motivos do sentimento de
frustração - e até mesmo de tristeza - dos consumidores para com as empresas e suas inovações. Além de apontar o
marketing boca a boca como uma solução, ele mostra como devem agir os vendedores nesse cenário.

Francês de origem, fundou, em 1967, a Chetochine Conseil, sediada em Paris, com escritórios e representações em
Bruxelas, Madrid, Buenos Aires e São Paulo. Os mais de dez anos trabalhando para clientes na América do Sul
permitiram que Chetochine obtivesse um conhecimento profundo da realidade das marcas na região.

Acompanhe a entrevista e descubra o que fazer para não frustar seus clientes e vender mais.



VendaMais - O livro O Blues do Consumidor aborda a insatisfação
dos clientes, afirmando que eles estão cansados das inovações e
que suas necessidades já estão saciadas. Mas, ainda assim, con-
tinuam tendo desejos e, portanto, estão cada vez mais frustrados.
Isso acontece no Brasil ou ainda é uma tendência baseada na
realidade do mercado europeu?
Gearges Giíetochine -A frustração é consequência do marke-
ting intensivo. As proposições das empresas aos consu-
midores contêm uma mentira fundamental: "Não se
preocupem com nada, comprem, e nós cuidaremos do
resto. Tudo ficará bem.". Esse método de comunicação
fez com que os consumidores acreditassem que o paraíso
estava na Terra. Mas, hoje, se dão conta de que isso não
era verdade e, como acreditaram, sentem-se frustrados
ao perceber que as coisas são mais difíceis do que pen-
savam. As empresas dão de tudo, mas nem sempre é
possível desfrutar, de modo que há frustração. Mas isso
não é problema de um país, é um problema geral.

VM - Como as empresas devem lidar com esta situação: espe-
cialistas dizendo que é preciso inovar para sobreviver e a consta-
tação de que com tantas opções o consumidor está frustrado e
cansado?

- A inovação é sempre uma solução. Mas em que ela
consiste? A inovação tem uma definição clara: é a resposta
às contradições dos outros produtos e serviços. Então,
fazer uma coisa nova não é acrescentar um morango ao
iogurte, mas realmente oferecer a solução que os outros
produtos, por exemplo, não oferecem.

VM - Nesse cenário, qual é o papel do vendedor e como ele deve
desempenhar o seu trabalho?

- Os métodos tradicionais de venda já não dão resul-
tado pela simples razão de se basearem no seguinte prin-
cípio: descobrir as necessidades ou expectativas do clien-
te e respondê-las com uma argumentação, cujo objetivo
é demonstrar que o que se oferece responde aos desejos
dele. Isso não serve, hoje. O vendedor precisa impactar o
cérebro dos seus clientes sem buscar as necessidades.
Para isso, deve imprimir os pontos fortes do seu produto
na mente do cliente. Por isso, o vendedor tem de aprender
a comunicação impactante, que significa aplicar as regras
da assertividade, do impacto e saber trabalhar as objeções
e os anseios do cliente. Essas regras não têm a ver com o
produto, e sim com os mecanismos que regulam os
comportamentos (os dele e dos clientes).

VM - Como identificar o estágio de frustração do cliente, quando
ele diz que não vai comprar? O que o vendedor deve fazer para
reverter a situação?

- No livro O Blues do Consumidor, apresento sete tipos
de frustração. Cada uma delas pode ser descoberta atra-
vés de uma série de perguntas. Mas o importante é ter em

mente que a frustração é a impossibilidade de exprimir
uma pulsão. Assim, é preciso observar as pulsões do
consumidor para determinar quais são as frustrações. As
marcas, hoje, devem ter uma filosofia simples: compar-
tilhar as frustrações dos clientes.

VM - Compartilhar as frustrações do cliente seria uma grande
evolução, considerando que ainda é muito comum a frustração
gerada pelo mau atendimento. Como resolver esta situação
óbvia: as pessoas querem ser bem-atendidas?

- É fato que o mau atendimento é a fonte de muitas
frustrações. Por isso, as empresas devem desenvolver
programas para que, de todas as maneiras, possam res-
ponder a essa problemática. Hoje, atender o cliente de
modo certo e não com palavras vazias é um imperativo.



VM - A frustração é uma das causas da incerteza na hora de
comprar. O buzz marketing, propaganda boca a boca, pode ser
uma solução, ou seja, em vez de publicidade, as pessoas estão
mais aptas a comprar porque ouvem alguém (alar bem de deter-
minado produto ou serviço?

As mídias não têm mais credibilidade. Por isso, a
publicidade atual é criadora de frustrações. O consumi-
dor está cansado do marketing da interrupção, dando
crédito ao amigo, vizinho, colega. Por isso o buzz permite
uma comunicação que dá resultados. O buzz gera con-
sumidores evangelistas, que desejam ajudar a sua marca,
o oposto da frustração.

VM - O que fazer para praticar o buzz marketing?
Buzz marketing é tomar a decisão de transformar seus

clientes em evangelistas. Para que um cliente seja um
evangelista, é preciso lhe dar uma causa, palavras con-
tagiosas e, sobretudo, esse cliente deve pertencer a uma
comunidade. No, marketing tradicional, fala-se de tórgeí;
no buzz, de comunidade.

VM - Como as empresas devem treinar seus vendedores para
ajudarem a transformar os clientes em propagadores dos seus
produtos, serviços e causas?

O vendedor é a relação mais confiável com o cliente,
de maneira que o seu papel para construir o lyuzz marketing
é muito importante. É preciso capacitar os vendedores
para que aprendam a se comunicar com os clientes
evangelistas. Eles podem ajudar a detectar as frustrações
e depois a propagar a ideia vírus, a manter viva a causa e a
monitorar o que circula no boca-a-boca dos clientes.

VM - O que o vendedor precisa entender de marketing para ser
um grande profissional de vendas?

Hoje, para ser um grande profissional de vendas é
preciso ser expert em dialética, assertividade e comuni-
cação impactante. Além disso, também é preciso ser
expert em comportamento e em comunicação não-
verbal. Tudo isso é diferente do que se aprende em
marketing.

VM - Assim como serve para falar bem, o boca-a-boca pode
propagar coisas ruins. Como evitar que isso aconteça?

Se há um boca-a-boca negativo, há uma razão. É
possível resolver o problema se a razão disso for conhe-
cida. Se o rumor é negativo, mas a empresa faz o máximo
para resolver os problemas, há a necessidade de lançar
um buzz marketing para que os clientes expliquem a
verdade.

VM - Qualquer empresa pode praticar o buzz marketing'!
Sim, todas podem fazer. Buzz não é uma questão de

empresa, é uma questão de comunicação e decisão. Hl
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