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Vou tentar ser o mais breve possível, já que os detalhes dessa história são tediosos até para 
mim- e é o meu dinheiro que está em jogo.   
 
Em março, entrei no site da EasyJet e comprei seis passagens para Menorca por 1.285,80 
libras. A confirmação prometida por e-mail não veio e na página "My EasyJet" não havia 
registro da reserva. Então, eu enfrentei mais uma vez a lengalenga da confirmação das 
passagens. Desta vez, tudo correu tranqüilamente- até que recebi um extrato de meu banco e 
vi que a EasyJet havia me cobrado duas vezes.   
 
Então teve início uma troca de e-mails com a Equipe de Experiência do Cliente da EasyJet que 
ainda está em andamento, cinco meses depois. Primeiro eles disseram que o erro foi meu, 
uma vez que eu tinha digitado errado meu e-mail, e portanto eles não me deviam nada. Então, 
depois de muitos protestos de minha parte, eles finalmente concordaram em me reembolsar a 
soma menor de 1.193,82 libras.   
 
Infelizmente, o dinheiro se perdeu no caminho entre a saída da conta da companhia aérea e a 
entrada na minha. Portanto, ainda estamos nos degladiando. Ou melhor, eu estou batendo, e 
meu banco, o First Direct, vem insistindo admiravelmente em meu nome, mas a companhia 
aérea se recusa a cooperar.   
 
Algumas semanas atrás eu perdi a paciência e mandei um e-mail em que inclui o seguinte PS: 
"Escrevo uma coluna sobre serviços ao cliente no 'Financial Times' e este foi o pior exemplo 
que já vi. Eu acho que essa história lamentável daria um exemplo interessante sobre como a 
consideração ao cliente pode ser destruída."   
 
A Equipe de Experiência do Cliente da EasyJet nem se abalou por uma ameaça tão pomposa. 
Três semanas depois, recebi uma resposta de um membro da equipe alegando entender minha 
frustração, sem no entanto se oferecer para tentar resolver o problema.   
 
Como consumidora, eu estava falando sério. Foi o pior "serviço" que já recebi na vida: minha 
pulsação agora se acelera de ódio toda vez que vejo aquele odioso uniforme laranja e branco. 
Mesmo assim, enquanto jornalista, eu recomendo a EasyJet. Tornar quase impossível para 
mim receber meu dinheiro de volta é algo totalmente lógico. A companhia acabou com minha 
boa vontade, mas minha boa vontade não importa. O motivo pelo qual eu vôo com eles não é 
porque eu gosto deles. É que eles são um pouco mais baratos e seus horários são mais 
adequados para mim que os da concorrência. Embora agora eu os odeie com todas as minhas 
forças, vou voar com eles novamente se for preciso.   
 
Dez dias atrás, horas depois de desembarcar de um vôo (atrasado) de volta de Menorca, e 
com o gosto ruim do panini mole que eles serviram à bordo ainda na boca, sentei à minha 
mesa para dar uma olhada nos livros que haviam chegado na minha ausência. Havia um novo 
de AG Lafley sobre como ele transformou a Procter & Gamble (P&G) na potência dos produtos 
de consumo que ela é hoje. Sua primeira dica é sobre o consumidor. O segredo, diz ele, é 
agradar o consumidor em dois "momentos da verdade" -quando ele compra o produto e 
quando ele usa.   
 
Como regra geral para o sucesso corporativo isso não se sustenta, e mesmo no caso da P&G 
eu acho que Lafley está exagerando. Sou uma consumidora leal do xampu Pantene da P&G, 
mas comprá-lo não é prazeroso porque ele chega até mim automaticamente, a partir da lista 
de compras que faço pela internet. Usá-lo também não é um prazer- embora, justiça seja feita 
com o Pantene, isso diz mais a respeito sobre a qualidade indiferente que estou dando ao 
xampu, do que ao próprio produto.   
 
Mesmo assim, pelo menos Lafley está tentando, que é mais do que o que se pode dizer de 
muitas outras companhias bem sucedidas- e não apenas as companhias aéreas de baixos 



custos. Um número surpreendente delas parece prosperar ofendendo os clientes, em vez de 
agradá-los.   
 
A Ikea, a mais bem sucedida companhia varejista de móveis que o mundo já viu, é famosa por 
deixar os clientes desesperados, e não satisfeitos, nos dois momentos mágicos. Ela faz você 
andar quilômetros, esperar séculos nas filas, para depois você descobrir que as pernas da 
mesa que você está procurando não estão em estoque e não há nenhum funcionário para 
ajudá-lo. Então, você entra na fila de novo para comprar um monte de outras coisas que você 
não quer. Finalmente, o desespero volta a se abater sobre você quando desembrulha as coisas 
em casa e começa a tentar montá-las com a chave Alley.   
 
Na Starbucks a história é a mesma. Comprar um cafezinho é uma experiência desagradável, 
uma vez que a loja que eu visitei era suja e tive que entrar na fila duas vezes. Desagradável 
mais uma vez, quando você experimenta o café e percebe que ele está fraco demais e 
freqüentemente vem quase frio.   
 
Mesmo assim os serviços terríveis não estão confinados às companhias voltadas para as 
massas. As lojas de grife fazem isso melhor que ninguém. Eu pensava isso por achar que 
pareço pobre demais para que alguma vendedora se dê ao luxo de me atender. Mesmo assim, 
recentemente estive na Miu Miu de Roma com um amigo que dirige uma agência de 
propaganda e é a pessoa mais bem vestida que eu conheço. Para minha surpresa (e deleite), 
as vendedoras nos esnobaram em igual medida.   
 
Essas garotas certamente aprenderam uma variação da regra de serviço ao cliente 6/15, que 
diz que se um cliente estiver a uma distância de seis pés, diga alô; a uma distância de 15 pés, 
sorria. Alí, se o cliente estiver a 15 pés, elas olham com desprezo; se estiver mais perto, elas 
enrugam o nariz como se houvesse cocô de cachorro sobre ele.   
 
Mas até mesmo isso faz sentido. Se você vende vestidos por 1.000 libras, precisa convencer as 
clientes de que elas estão comprando algo que as vai diferenciar do resto da raça humana. As 
vendedoras estão simplesmente vivendo a marca.   
 
Enquanto escrevo estas palavras, recebo um e-mail apologético e surpreendentemente 
prestativo da EasyJet, dizendo que vou receber meu dinheiro de volta em três semanas. Por 
quê a mudança súbita de postura? Será que alguém reparou em minha ameaça usando o 
nome do "Financial Times"? Ou, lá no fundo, a EasyJet também quer deixar seus clientes 
satisfeitos?   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 set. 2008, Eu & Carreira, p. D10. 


