
Jornal Valor --- Página 6 da edição "19/03/2012 1a CAD D" ---- Impressa por GAvenia às 16/03/2012@19:52:00

D6 | Valor | Segunda-feira, 19 de março de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD D - EU - 19/3/2012 (19:51) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

EU& | C u l t u ra

EU& | Est i l o

MARKETING

A força do
hábito como
fator de lucro
Em todo lugar, rotinas estão à disposição de
quem quiser e souber usá-las. Por Michael
Ro s e nwa l d , da Bloomberg Businessweek

”The Power of Habit - Why We
Do What We Do and How to
Change It”
Charles Duhigg. Random House.
371 págs., US$ 28

Quando a Alcoa apresentou
Paul O’Neill como CEO, em 1987,
os acionistas pensaram que esta-
vam lhes aplicando uma peça. Do
palco onde se encontrava, O’Neill
apontou para as saídas de emer-
gência. “Na improvável eventua-
lidade de ocorrer um incêndio
ou outra emergência, vocês de-
vem sair calmamente, descer as
escadas até o térreo e deixar o
p r é d i o”. Naquele dia, O’Neill não
estava interessado em outra coi-
sa que não fossem questões rela-
cionadas a hábitos de segurança.

Mas, como Charles Duhigg re-
lembra neste seu livro fascinante,
O’Neill logo ficaria conhecido
como um dos mais competentes
CEOs de todos os tempos, graças,
justamente, à inusual ênfase que
dedicava às questões de seguran-
ça. Ao sintonizar os funcionários
com os procedimento corretos,
O’Neill melhorava a produção.
“Os custos caíram, a qualidade
aumentou, a produtividade su-
biu às alturas”, Duhigg escreve.

“Hábitos parecem difíceis de
mudar e inexplicáveis, tão arrai-
gados estão em nós. “São tão for-
tes, que fazem nosso cérebro se
agarrar a eles com exclusão de to-
do o resto, incluindo o senso co-
m u m”, Duhigg escreve. Na verda-
de, nossos hábitos são bastante

maleáveis e, como mostra o au-
tor, as empresas estão ficando ca-
da vez mais hábeis em identifi-
car, cooptar e moldar nossos pa-
drões de comportamento, para
aumentar os lucros.

Um hábito é essencialmente
uma equação escrita no cérebro.
Primeiro, vem uma sugestão,
uma deixa: o iPhone toca duran-
te uma reunião. Em seguida, uma
rotina: o iPhone é examinado
discretamente. E a recompensa:
um oponente no jogo de pala-
vras cruzadas fez um movimen-
to, e agora é o momento de ata-
car. Nós ansiamos pelo “ding” e
pela emissão de endorfina que
então é prometida.

As empresas há muito com-
preenderam a importância de
rotinas. Duhigg aponta para
Claude Hopkins, o feiticeiro por
trás da Pepsodent, que, no início
dos anos 1900, fez com que pas-
sássemos a escovar os dentes dia-
riamente. Ele descobriu o que
poderia ser um estímulo: sentir
uma película estranha sobre os
dentes. Através de anúncios, ofe-
receu uma solução: escovar todas
as manhãs. A recompensa: den-
tes limpos e brilhantes.

Empresas que descobrem co-
mo induzir novos hábitos po-
dem melhorar seus resultados.
Logo depois que lançaram o de-
sodorante de tecidos Febreze, em
1996, os executivos da Procter &
Gamble (P&G) perceberam que
não ia ser o enorme sucesso que
esperavam. Pessoas que tinham
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Paul O’Neill: quintuplicou os lucros da Alcoa, recorrendo a pequenos expedientes que levavam executivos e outros empregados a desenvolver grandes ideias

casas mal-cheirosas estavam tão
acostumadas a xixi de gato e fu-
maça de cigarro que não perce-
biam os odores desagradáveis.
Não havia recompensa no final
do “circuito do hábito”.

Mas, em sua pesquisa de cam-
po, executivos da P & G tropeça-
ram em uma consumidora que
usou Febreze porque gostava do
cheiro que deixava em sua casa
depois de feita a limpeza. Ding!
“Estávamos olhando para o lu-
gar errado”, disse um executivo a
Duhigg. “Ninguém anseia por
ausência de cheiro.” Mas muitas
pessoas anseiam por um cheiro
agradável depois de ter passado
30 minutos na limpeza. “A P  & G
revisou o material de marketing
para ressaltar os aromas refres-
cantes que Febreze deixava nu-
ma casa limpa. As vendas dupli-
caram. Duhigg escreve: “A P & G
passou a dizer aos clientes que,
além de cheirar bem, Febreze
também podia matar os maus
odores”.

E há as táticas da Target. Como
Duhigg conta, a empresa tem
uma equipe de estatísticos dedi-
cados a estudar os hábitos dos
consumidores. Eles registram
idades, rendimentos, histórico
de empregos, quais cartões de

crédito têm, e quase todos os
itens que um cliente compra em
suas lojas ou para os quais ape-
nas olha online. Então, enviam
cupons e lembretes, para ajustar
os hábitos dos compradores. Se
um cliente está comprando
grande quantidade de pão, mas
não leva leite, isso deve significar
que está comprando o leite em
algum outro lugar. Os mestres de
marionetes da Target oferecem,
então, deixas irresistíveis, para
fazer com que os compradores
comecem a comprar leite em
suas lojas. A Target junta indícios
para saber quando uma mulher
fica grávida (por exemplo, quan-
do ela compra jeans folgados,
grandes quantidades de vitami-
nas e loção inodora) e então lhe
envia ofertas de produtos que
provavelmente deseja.

Na Alcoa, O’Neill percebeu que
a recompensa mais almejada pe-
los executivos era progredir na
escala funcional. A rotina típica
para isso na Alcoa — como na
maioria dos grandes empresas —
era vender mais e, ao mesmo
tempo, reduzir custos na unida-
de de negócios. Mas a Alcoa havia
tido um grande problema antes
de O’Neill chegar. Os lucros pro-
venientes de seus produtos de

alumínio haviam estagnado, no-
vas linhas de produtos foram um
fiasco, os investidores ficaram
nervosos. O’Neill mudou a estru-
tura de operação: toda vez que
um empregado se machucava, os
responsáveis pela área tinham de
entregar um plano para ele, mos-
trando como a lesão poderia
nunca mais acontecer. Executi-
vos que não adotavam essa roti-
na simples eram demitidos ou
não eram promovidos.

Para entender por que as le-
sões aconteciam, os executivos ti-
nham de se envolver intimamen-
te nos processos de trabalho e
técnicas de fabricação, o que os
obrigava a conversar com os fun-
cionários sobre suas ideias, que
levavam à racionalização de ope-
rações e, consequentemente, a
custos mais baixos. “Em outras
palavras, para proteger os traba-
lhadores, a Alcoa precisou se tor-
nar a melhor, mais eficiente em-
presa de alumínio do mundo”,
diz Duhigg. O hábito recém-ins-
tilado funcionou: quando
O’Neill se aposentou, em 2000, os
lucros haviam quintuplicado.

Duhigg explica como os indi-
víduos também podem ajustar
seus padrões de comportamen-
to para mudar maus hábitos já

arraigados. Por exemplo, quan-
do pretendem se exercitar dia-
riamente. Sugestão: tênis coloca-
do ao lado da cama. Rotina: cor-
rer é a primeira coisa a fazer de
manhã. Recompensa: um fluxo
de endorfina e um desjejum sau-
d áv e l .

Duhigg observa que “circuitos
de hábito” ajudam a explicar
maus hábitos. Sugestão: sentir-se
triste. Rotina: bebida. Recom-
pensa: esquecer os problemas.
Ele também explica como a com-
preensão da mecânica de “circui -
to de hábitos” ajudou os Alcoóli-
cos Anônimos a ter sucesso na lu-
ta contra o vício. No entanto,
Duhigg não discute o lado opos-
to do experimento da Pepsodent:
marcas que são lucrativas por-
que encorajam hábitos autodes-
trutivos, como beber, fumar e
apostar em jogos de azar.

O entusiasmo de Duhigg pela
criatividade corporativa parece
cegá-lo, por vezes, para os aspec-
tos algo sinistros da manipula-
ção de hábitos. De todo modo, ler
as histórias que ele conta tam-
bém faz lembrar de outras ma-
neiras de formar hábitos. Suges-
tão: veja a capa. Rotina: leia o li-
vro. Recompensa: compreenda a
arte da manipulação.
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As Hermès disputadas a tapa na Indonésia
Classe média indonésia se torna cada vez mais ávida por marcas. Por Stuart Grudgings e Andjarsari Paramaditha, da Reuters, de Jacarta
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Fitria Yusuf: “Em 2006, ver uma bolsa Hermès era como ver o cometa Halley, hoje tornou-se um item indispensável”

Fitria Yusuf, de Jacarta, é louca
por bolsas. Sua grife predileta é
Hermès, marca francesa tão co-
biçada na capital da Indonésia
que pode custar tanto quanto
um carro de luxo. Yusuf tem cin-
co delas, depois que passou a
controlar sua paixão pelo aces-
sório. “Nos idos de 2006, ver
uma bolsa Hermès era como ver
o cometa Halley”, disse Yusuf,
29, coautora de “Hermès Temp-
tation”, onde conta como a bol-
sa tornou-se “um item indispen-
s áv e l ” para a sociedade emer-
gente de Jacarta.

A obsessão com a marca Her-
mès é um sinal de como a recu-
peração econômica da Indoné-
sia deverá produzir o maior
crescimento do elenco de milio-
nários na Ásia, num momento
em que o país desfruta condi-
ções ideais de estabilidade polí-
tica, forte demanda pelas abun-
dantes commodities e renovado
interesse dos investidores.

Isso também está intensifi-
cando as tensões econômicas
num país com uma história de
convulsão social onde dezenas
de milhões de pessoas ainda vi-
vem uma existência precária,
apesar de fortes recentes que-
das da pobreza e de uma classe
média em ascensão.

À medida que a maior econo-
mia do Sudeste Asiático livra-se
de sua reputação de “caso perdi-
d o”, com um crescimento anual
em torno de 6% e desfruta seu
recém-conquistado status de
“grau de investimento”, milioná-
rios (em dólares) vêm surgindo

à razão de 16 por dia, segundo a
empresa de consultoria Capge-
mini. O número de milionários
triplicará, chegando a 99 mil em
2015, segundo a Julius Baer, em-
presa de gestão de fortunas — o
mais rápido ritmo em qualquer
país da Ásia. Isso está converten-
do a Indonésia — país com am-
bições de juntar-se a Brasil, Rús-
sia, Índia e China no Bric — um
mercado imperdível para as em-
presas de luxo.

“A classe média está acumu-
lando riqueza. É um mercado
que não para de crescer”, disse
Jan Richards, diretor-gerente e
gerente de mercado para o Su-
deste Asiático no JP Morgan
Private Bank.

O perfil do novo rico indoné-
sio foi fortemente moldado pe-
lo aumento da demanda da
China e da Índia pelas commo-
dities do país. Por exemplo, o
preço mundial de uma tonela-
da de óleo de palma, do qual a
Indonésia é o maior produtor,
duplicou desde 2006.

O preço do ouro, do qual a In-
donésia é um grande produtor,
triplicou no mesmo período. Oi-
to dos 10 indonésios mais ricos
na lista anual de milionários da
“Fo r b e s ” têm participações im-
portantes no setor de commodi-
ties. O DBS Private Bank disse
que suas operações com gestão
de fortunas na Indonésia está
crescendo a um ritmo anual “ex -
cepcional” de 40%.

O número crescente de milio-
nários e a concentração de rique-
za no setor de commodities evi-

dencia como os benefícios da re-
vitalização da Indonésia estão
longe de uniformemente distri-
buídos entre as classes e regiões
do enorme arquipélago.

Enquanto bolsas Hermès tro-
cam de mãos por até US$ 50 mil e
os compradores enfrentam uma
espera de seis meses para receber
seu supercarro Lamborghini, re-
giões distantes como a Papua e
Maluku têm dificuldades para
acessar serviços públicos básicos.

Cerca de 100 milhões de indo-
nésios — cerca de 40% da popula-
ção — vivem com menos de US$ 2
por dia, diz o Banco Mundial. O
salário médio, de US$ 113, é um
terço do chinês. Cerca de 60 mi-
lhões de Indonésia — numa “clas -
se média” de 133 milhões de pes-
soas — gastam entre US$ 2 e US$ 4
por dia, diz o Banco Mundial.

“Não me sinto na classe mé-
dia, eu me sinto pobre”, diz Siti
Aisah, 21 anos, que tem uma
barraca onde vende lanches pa-
ra trabalhadores da construção
civil e fica quase à sombra da
ampla residência de Yusuf, num
subúrbio de Jacarta. Sua família
pode gastar US$ 10 num bom
dia — portanto, classe média, se-
gundo alguns padrões.

Embora o mercado de artigos
de luxo seja pequeno em com-
paração com a China ou o Ja-
pão, empresas como a francesa
LVMH e a britânica Rolls Royce
estão disputando posições para
beneficiar-se do amadureci-
mento do país. As vendas de
carros “p r e m i u m” subiram 27%
no ano passado, apesar dos

congestionamentos nas ruas de
Jacarta e de outras grandes ci-
dades. Em showrooms da Ja-
guar e da Bentley aninhados
entre lojas da Louis Vuitton e
da Bulgari, num dos shoppings
de Jacarta, um gerente de ven-
das disse ter vendido cerca de
dez carros com preços de até
US$ 300 mil em fevereiro.

Na única loja Christian Lou-
boutin, fabricante francesa de sa-
patos e bolsas de luxo, em Jacar-
ta, as vendas de sapatos de saltos
periclitantemente elevados com
preços de até US$ 7,8 mil cresce-
ram 25% em relação ao ano pas-

sado. Em comparação com as
mulheres em Cingapura ou
Hong Kong, que tendem mais a
usar os transportes públicos, na
elite indonésia, elas preferem sal-
tos mais altos porque andam em
carros com motorista, disse o ge-
rente da loja, Budi Santoso.
“Quem tem condições de andar
nesses sapatos na realidade não
c a m i n h a .” Suas melhores clientes
compram 20 pares por estação e
ele tem uma demanda incessan-
te de compras pelo correio pro-
venientes de áreas como Kali-
mantan, na ilha de Bornéu, re-
gião rica em recursos naturais.

As vendas estão em alta, apesar
de um imposto de até 200% sobre
o consumo de bens de luxo.

A divisão de artigos de luxo do
grupo francês PPR, cujas marcas
incluem Gucci e Alexander Mc-
Queen, disse que essas preocupa-
ções o estão impedindo de ter
uma presença direta, apesar do
crescimento de “dois dígitos” nas
vendas em lojas de sua franquia.
Se o que Yusuf escreve sobre a ob-
sessão com os artigos Hermès
podem servir de guia, as empre-
sas no setor de artigos de luxo
têm um futuro brilhante. (Tradu -
ção de Sergio Blum)

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Eu & Investimentos, p. D6.




