
Encantar é surpreender 
 
Modismo no marketing, encantar o cliente é superar expectativas no relacionamento de 
consumo 
 
Com produtos e serviços cada vez mais parecidos, os departamentos de marketing vêm 
quebrando a cabeça para conquistar a atenção e a fidelidade do público consumidor. Algumas 
estratégias adotadas têm sido a criação de campanhas, promoções e ações que encantem o 
cliente, colocando a marca em sua preferência. A estratégia, afirmam consultores e gestores, é 
vitoriosa, caso seja executada corretamente. O feitiço, porém, pode se virar contra o feiticeiro. 
Todos dizem encantar o cliente, mas, afinal, o que significa isso?  
 
O professor Victor Almeida, do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
(Coppead) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), classifica como "encantamento" 
ações que surpreendam os consumidores na relação de consumo com a empresa, 
ultrapassando suas expectativas. As ferramentas utilizadas podem ser variadas, como o 
marketing promocional, com a distribuição de brindes, ou o marketing de relacionamento.  
 
"Uma série de ações agradáveis para os consumidores pode gerar também uma aura positiva 
em relação a empresa, protegendo em caso de algum contratempo, que colocaria em risco a 
reputação conquistada", explica Almeida.  
 
Não se pode precisar quando as estratégias para encantar o cliente começaram a ser 
adotadas, mas Denise von Poser, professora de Marketing de Relacionamento da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM-SP), afirma que os bancos foram os 
primeiros, ao separar seus clientes de acordo com o volume de gastos e premiar com 
vantagens aqueles de maior consumo.  
 
"Não é uma questão de discriminação, mas de categorizar o cliente. Com a criação de 
cheques, filas e contas especiais, os bancos queriam premiar os clientes que lhes rendiam 
mais. É preciso entender o cliente, e diferenciá-lo pelo uso. Quem opta pelo encantamento 
deve conhecer bem seus clientes. Produtos e serviços atualmente são commodities, preço e 
qualidade não são mais diferenciais", explica Denise. 
 
TELECOMUNICAÇÕES. Vania Carvalho, vice-presidente de Marketing da Intelig Telecom, 
aposta no  marketing de relacionamento como ferramenta para encantar o consumidor. 
 
A empresa investe no relacionamento com seus clientes de maior volume de uso, tanto 
residenciais quanto corporativos, com abordagens diferentes. No mercado residencial, o foco é 
mostrar que a empresa pode ir além de oferecer um serviço decente aos consumidores.  
 
"Precisamos pensar no que podemos oferecer aos consumidores como diferencial, já que a 
qualidade do serviço, em geral, é a mesma. Por questões financeiras, não podemos encantar a 
todos, então focamos em nossos clientes mais assíduos. Como são usuários freqüentes, 
queremos tratá-los de forma diferenciada, mantê-los satisfeitos. Os clientes escolhidos 
recebem e-mail marketing ou mala direta com brindes de parceiros como o KFC, Pizza Hut, 
Kopenhagen e spas urbanos. São formas simples e baratas de reconhecer o consumidor", diz 
Vania.  
 
Já para os clientes corporativos, o primeiro passo é identificar os diferentes públicos, conta 
Vania os decisores (quem paga a conta) e os influenciadores (quem indica o uso de um serviço 
ou outro). "Realizamos eventos e ações de relacionamento para estes dois públicos, como 
regatas e jantares com chefs renomados", explica Vania, completando que os mimos 
distribuídos aos clientes, principalmente aos corporativos, devem surpreender, colocando a 
companhia em uma lembrança positiva. A empresa realizou, em 2006, cerca de 30 eventos, 
nas principais capitais do País, para 250 executivos. 
 
"Levamos alguns clientes corporativos à apresentação do Cirque du Soleil no Rio de Janeiro. A 
ação para encantar e cativar o cliente não pode ser simplesmente dar um ingresso. Neste 



caso, realizamos um coquetel antes e fornecemos transporte até o local da apresentação. O 
convite era diferente e também entregamos um livro com a história do circo. São coisas que o 
cliente até faria sozinho, mas damos uma abordagem exclusiva, para que ele sinta-se 
importante. Planejamos para este ano aumento de 15% nos números de eventos corporativos 
e de promoções para o mercado residencial em relação ao ano passado. Desta forma, este tipo 
de estratégia tem tudo para estreitar e melhorar as relações", exemplifica Vania. 
 
EMOÇÃO. A professora Denise, da ESPM-SP, lembra que mesmo compras B2B (business to 
business), que envolvem empresas, são pautadas pela emoção, abrindo espaço para a 
estratégia de encantamento. "Toda decisão de consumo é emocional, não importa que seja 
para comprar um parafuso, uma revista, um carro. Mesmo compras B2B são emocionais, pois 
se atende a uma expectativa. Se não atende, a empresa perde clientes", avalia.  
Haroldo Rodrigues, gerente geral de Compras das Lojas Renner, acredita que encantar 
significa oferecer algo mais ao consumidor. "O encantamento deve passar por todos os 
públicos atendidos, entre consumidores, acionistas, funcionários e comunidade", afirma 
Rodrigues. 
 
A estratégia de marketing de relacionamento da rede de lojas de departamento inclui até um 
"encantômetro", painel eletrônico localizado na entrada de cada unidade, no qual os 
consumidores podem expressar suas impressões após a experiência de compra. Segundo 
Rodrigues, no relatório disponível para o consumidor fazer suas reclamações, existem 11 
campos, direcionando a queixa para entender melhor as razões do consumidor.  
 
"Caso a queixa não possa ser resolvida no local, o formulário é preenchido e enviado à matriz 
em Porto Alegre, direcionado à área responsável. Buscamos dar um retorno rápido para o 
cliente, pois deste modo é possível reverter o mal-entendido e manter a imagem positiva", 
explica Rodrigues. 
 
O professor Fernando Midlin Serson, da Fundação Getulio Vargas em São Paulo (FGV-SP), 
lembra que a empresa deve ter uma postura única, no que promete e no que pratica. "O pior é 
prometer que vai encantar e decepcionar o cliente. O cliente tem a expectativa que a empresa 
vai encantá-lo. O teste de encantamento do cliente se dá no pós-venda. Dependendo da 
abordagem, o cliente compra mais e ainda indica a empresa a amigos e conhecidos. Não existe 
receita de bolo, mas alguns princípios são básicos", completa. 
 
Marketing promocional deve ser renovado sempre 
O marketing promocional, uma das principais ferramentas para encantar o consumidor, deve 
sempre ser renovado para surpreender o cliente. A cada dois anos, os parques temáticos dos 
Estúdios Disney procuram renovar suas atrações ou realizam comemorações internacionais. A 
relações públicas para a América Latina, Juliana Cadiz, afirma, no entanto, que esta não é a 
razão pela qual milhares de pessoas retornam aos parques anualmente. 
  
"A razão pela qual as pessoas voltam é por gostarem do serviço. Após comemorarmos os 50 
anos de fundação do Walt Disney World na Flórida, realizamos uma pesquisa para buscar uma 
identidade dos parques. Descobrimos que o público sempre pensa em palavras-chave como 
"magia", "mágica", "sonho", que nunca utilizamos em campanhas", explica Juliana. 
 
Em outubro de 2006, a companhia lançou um logotipo único, que reúne todos os cinco parques 
(Califórnia, Flórida, Japão, Paris e Hong Kong), o Disney Parks, pois havia uma disputa entre 
os parques no mercado americano. Para marcar esta nova identidade, uma campanha foi 
criada e, aleatoriamente, os funcionários escolhem visitantes nos parques para realizar sonhos, 
que vão de um café da manhã com personagens a estadias e vale-compras. A promoção vai 
durar 15 meses, até o final de 2007 e se chama "Um ano de um milhão de sonhos". 
 
"Claro que ações como esta têm como objetivo aumentar o número de visitantes, mas através 
do reforço da imagem da companhia. No Disney Institute, procuramos treinar as pessoas para 
dar atenção e respeito ao cliente. Este tipo de atitude não pode soar falso, deve ser um 
sentimento sincero", explica Juliana. 
 



LEGISLAÇÃO. O marketing promocional, no entanto, enfrenta restrições, pois legislações de 
alguns países, afirma Juliana, obrigam os premiados a pagar impostos que chegam até 100% 
do valor do prêmio. Este é o caso de alguns países da América Latina, como o Brasil. "Existem 
restrições, por causa de algumas leis tributárias diferentes", explica. 
 
Encantamento depende de expectativas 
Encantar o cliente é tarefa difícil, que depende das expectativas do consumidor em relação ao 
que a empresa vai oferecer. O professor Victor Almeida, do Instituto de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração (Coppead) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
define que a satisfação do consumidor está relacionada ao que chama de paradigma da 
desconfirmação, processo de confirmar, na prática, uma expectativa do consumidor sobre o 
relacionamento com a empresa.  
 
"Três possibilidades podem resultar desse processo. A primeira é a frustração, quando o 
consumidor não tem suas expectativas atendidas pela empresa, classificada como 
desconfirmação negativa. A segunda possibilidade é ficar na zona de tolerância, quando as 
expectativas não são atendidas, mas o consumidor não fica frustrado. Por último está o 
encantamento, quando as expectativas do consumidor foram plenamente atendidas, 
classificada de desconfirmação positiva", explica Almeida.  
 
O ambiente competitivo que as empresas encontram hoje, afirma Almeida, faz com que o 
consumidor, impactado por muitas ofertas de serviços, esteja mais acostumado a ser bem 
tratado. Para o professor, este fato exige das empresas atualização constante para continuar 
encantando os clientes um consumidor encantado tende a aumentar suas expectativas sobre a 
empresa, dificultando ainda mais que a desconfirmação positiva, como classifica Almeida, seja 
alcançada.  
 
"O próximo encontro pode jogar o consumidor para a zona de tolerância ou até mesmo para a 
desconfirmação negativa. Há também a dupla desconfirmação, quando o cliente tinha uma 
expectativa, que foi desconfirmada negativamente. Ele decide reclamar, criando uma nova 
expectativa sobre o atendimento. Dependendo da resposta, pode resultar em nova 
desconfirmação negativa ou chegar à positiva, se o serviço for melhor. Se a empresa mostra 
uma vontade sincera de recuperar aquele consumidor, ele percebe e adere finalmente à 
empresa", opina. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 5 mar. 2007. Gerencia, p. B2. 


