
Chefes escritores de e-mails, vocês estão demitidos  
Lucy Kellaway  
 
S emana passada, na versão britânica do programa de TV "O Aprendiz", duas equipes tinham 
que bolar uma caixa de lenços de papel e criar um anúncio para televisão que atraísse a 
atenção dos consumidores.   
 
Esta semana eu decidi fazer uma competição parecida, em que um presidente executivo 
precisa atrair seus clientes com um e-mail ou uma carta breve. Meus dois finalistas são Vikram 
Pandit, presidente executivo do Citigroup, e Johnnie Boden, fundador da companhia 
especializada na venda de roupas sofisticadas por catálogo que leva seu nome.   
 
Pandit escreveu seu e-mail 15 dias atrás e o enviou para todos os portadores de cartões de 
crédito do Citigroup. Ele me foi enviado por várias pessoas, incluindo uma leitora do "Financial 
Times" que mora em Londres. É a versão dela que os julgadores neste caso estão usando.   
 
"Caro TERNATIONAL", começa o e-mail. Um mau começo, já que o nome dela não é 
Ternational, e sim Barbara. Sua companhia se chama Minto International, de modo que ela 
imagina que o sistema automático de e-mails escolheu aleatoriamente a parte final, esperando 
pelo melhor.   
 
"Eu gostaria que você fosse o primeiro a saber..."   
 
Prossegue o e-mail, o que também não é muito feliz. O Citi deve ter centenas de milhares de 
clientes com cartões de crédito. Portanto, Pandit não queria realmente que Ternational 
estivesse entre os primeiros a tomar conhecimento de algo, o que deixou Ternational um 
pouco aborrecida com a falta de sinceridade.   
 
"...das medidas audaciosas que estão tomando no Citi, para que ele seja a maior firma de 
serviços financeiros global totalmente integrada."   
 
E mesmo que ela fosse a primeira a saber, por quê ela deveria se importar? Quando coisas 
importantes acontecem é bom estar na frente da fila da informação: quando você perde o 
emprego ou sua esposa está para lhe abandonar. Mas quando o Citi está tomando medidas 
audaciosas para ser a principal instituição global, blá, blá, blá? Ninguém liga para isso.   
 
"Nosso objetivo é criar para nossos clientes uma experiência em que os serviços sejam 
perfeitos, os pagamentos e transferências sejam fáceis e as distâncias algo sem significado."   
 
Apesar das palavras mal escolhidas, isso é bastante justo, mas o Citi está mirando muito 
baixo. A distância certamente ficou sem sentido quando as primeiras linhas telefônicas 
internacionais foram instaladas. E os bancos já deveriam ter organizado seus sistemas de 
pagamento a esta altura. Meu banco, o First Direct, parece ter conseguido isso, e portanto não 
entendo porque o Citi acha que isso é grande coisa.   
 
"Meu compromisso- e o compromisso de todos no Citi- é trabalhar incansavelmente em todas 
as partes do mundo e 24 horas por dia para prestar serviços de valor, enquanto continuamos 
merecendo a sua confiança e a de todos os clientes que atendemos ... não importa onde você 
está e onde você precisa estar.   
 
Sinceramente, Vikram Pandit."   
 
Isso é mirar alto demais. Se eu fosse um cliente, não iria querer que Pandit trabalhasse 24 
horas por dia. Ia querer que ele tivesse pelo menos umas boas sete horas de sono por noite, 
uma vez que ele tem um banco extraordinariamente grande para administrar e que está tendo 
muitos problemas no momento. Ele está tentando vender US$ 500 bilhões em ativos e 
eliminar US$ 15 bilhões de sua base de custos, além de evitar que os sindicatos fiquem no seu 
pé e tranqüilizar os acionistas.   
 



Até onde consegui entender, as únicas pessoas que não estão dando a mínima para isso são os 
portadores de cartões de crédito. Mas agora, aliás, eles estão se perguntando qual a intenção 
de uma mensagem que diz que seu banco está adotando medidas audaciosas, mas não dá a 
menor pista do que sejam essas medidas.   
 
E a outra equipe, como está se saindo? Johnnie Boden escreveu uma carta que foi enviada na 
semana passada para clientes selecionados que haviam parado de comprar de sua empresa.   
 
"Olá, senhora Kellaway", começa a carta que recebi. Embora este não seja exatamente meu 
nome, passou perto.   
 
"No ano passado a senhora foi um de nossos melhores clientes. Comprou muitas de nossas 
roupas coloridas, nos deixou admirados e provocou muitos suspiros por onde passou. Portanto, 
obrigado. Muito obrigado."   
 
Isso foi um pouco embaraçoso, já que não gosto das roupas coloridas da Boden, mas então eu 
me lembrei de dois ternos sóbrios que eu comprei há algum tempo para o meu marido, que 
tem pavor de lojas.   
 
"Este ano... algo não vai bem. Talvez não tenhamos apertado seus botões certos. Talvez a 
primavera tenha esquecido de ser primavera, ou talvez porque uma casa esteja agora valendo 
menos que um saco de batatas fritas."   
 
O estilo é irritantemente garboso. Eu particularmente faço uma ressalva à frase "apertar seus 
botões". Os únicos botões que eu tenho estão em minhas roupas que não vieram de Johnnie. 
Mesmo assim continuei lendo a carta para descobrir que Johnnie afirma estar tão impaciente 
por um pedido meu que "saltita de um pé para o outro como um tio com incontinência 
urinária."   
 
Não fiquei sensibilizada pela falta de controle que seu tio tem da bexiga, mas mesmo assim 
prossegui até o fim, onde havia um grande cupom de 10 libras com os dizeres "Use-me rápido, 
pois vou vencer logo."   
 
Boden, você pode voltar para casa. Não gosto de seu estilo de escrita, mas você venceu 
porque- assim como a equipe vencedora do programa de TV da semana passada- você 
prendeu minha atenção e enfiou sua mensagem pela minha goela abaixo. Seu prêmio é que 
agora eu passarei a comprar algumas calças para o meu marido, uma vez que percebi que 
após 18 meses usando as velhas, elas estão começando a ficar gastas.   
 
Vikram, você não tem uma mensagem clara. Ela deixa os clientes com a impressão inquietante 
de que o Citi está afundando. Sinto muito, Vikram, você está demitido.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. 2008, Eu & Carreira, p D10. 


