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Em apresentação, Lior Arussy, CEO da Strativity Group, acredita que as empresas estão 
acomodadas a formas ultrapassadas de encarar a relação com o cliente. 

"Pare de vender!”, eis o centro de sua mensagem. Por isso entenda-se: tentar expor algo no 
balcão, ser mais barato que a concorrência e esperar os clientes baixarem feito moscas no mel 
é como as coisas funcionavam antigamente. 

Hoje, o que os clientes querem é experiência de consumidor, algo a relembrar.  “Tem tudo a 
ver com memória: o que eu quero criar e quanto isso vai durar?”, afirmou Arussy, antes do 
belo exemplo: “imagine uma floricultura. Um sujeito chega todo esbaforido e pede mil rosas. O 
vendedor pergunta ‘por que você está nervoso?’, o cliente diz: ‘não é da sua conta’, mas ele 
insiste: ‘sério, o que houve?’. 

Então o cliente diz que esqueceu seu aniversário de casamento, a mulher o fez dormir no sofá 
da sala, e ele está todo dolorido. Por isso quer mandar mil rosas. Então o vendedor dá a ideia: 
‘façamos assim, eu mando as rosas com uma caixa de chocolate e um pedido de desculpas por 
tê-las enviado no endereço errado ontem’. O cliente fica pasmo: ‘você faria isso por mim?’, 
‘Claro!’. Vender mil rosas teria um cliente satisfeito, mas resolver o problema é experiência do 
consumidor”. E, como estamos falando de negócios, não amor desinteressado, ele 
complementa: “você acha que um cara ao ouvir aquilo do vendedor seria capaz de dizer que o 
preço está muito alto?”. 

A filosofia de experiência do consumidor envolve todas as atividades da empresa. “As pessoas 
que lidam com branding adoram promessas mas eles não olham qum está no balcão”. “Mesmo 
os advogados, eles perguntam: ‘o que nosso trabalho tem a ver com clientes, nós lidamos com 
os inimigos que estão nos processando’. Então eu respondo: ‘ah, é, e quem são esses 
inimigos? Clientes!’”. 

O consultor ainda teve tempo de mostrar-se relativamente cético em relação às vendas pela 
Internet (“auto-atendimento é por o cliente para trabalhar para você” e “não se correlaciona 
bem com lealdade”) e recomendar que as empresas que operam pela Internet, diante disso, 
tenham ótimos call centers, pois essa é a hora de mostrarem diferencial. Além disso, devem 
riscar a palavra “queixa” de seu vocabulário e a substituí-la por “ideia”: “uma queixa não quer 
dizer um cliente insatisfeito, significa algo que precisa ser consertado”, “apenas 2% dos 
clientes se dão ao trabalho de se queixar, então eles falam em nome dos 98% restantes”. 

A palestra foi encerrada por Ricardo Guimarães, presidente da Thymus Branding. Guimarães 
disse concordar com tudo o que Arussy falou e acrescentou: “as empresas simplesmente não 
podem ser ‘by the book’”, isto é, seguirem regras como se fossem sagradas. 

MARTON, Fábio. Dica de Lior Arussy: “Pare de vender!”. Consumidor Moderno, São Paulo, 
ago. 2009. Disponível em: <http://consumidormoderno.uol.com.br>. Acesso em 25 ago. 
2009. 
 

 


