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Andrea Petersen
The Wall Street Journal

Os hotéis estão se esforçando 
mais para causar uma boa pri-
meira impressão.

O objetivo: encantar os hóspe-
des — ou, pelo menos, não irri-
tá-los — durante os primeiros 15 
minutos, o momento crucial da 
sua estada.

Alguns hotéis treinam os fun-
cionários da recepção para cole-
tar informações durante o bate-
papo no check-in, que podem 
usar depois para impressionar os 
hóspedes. (Enviar uma xícara de 
chá de cortesia para quem disser 
que está resfriado, talvez.)

Outros estão embelezando o 
saguão — e até a calçada e a entra-
da de carros — para melhorar o 
aspecto e facilitar a circulação. 
Alguns oferecem uma profusão 
de presentinhos de boas-vindas 
para as crianças e os animais de 
estimação. E pelo menos uma 
rede, a Affinia, do Denihan Hospi-
tality Group, contratou um espe-
cialista em linguagem corporal 
para treinar os funcionários para 
compreender o estado de espírito 
dos viajantes e perceber a melhor 
maneira de recebê-los.

“Se você perde o hóspede no 
início, é muito difícil recuperá-
lo”, diz Mickael C. Damelincourt, 
gerente geral do Trump Interna-
tional Hotel & Tower Toronto, 
que tem 261 quartos e foi inau-
gurado em janeiro. “Na mente 
deles, já está decidido que o 
hotel é ruim.”

A primeira impressão do hós-
pede é ainda mais crítica hoje 
em dia devido às redes sociais. 
No passado, os clientes em geral 
esperavam até depois do check-
out para postar um comentário 
em sites como TripAdvisor ou 
Expedia, de modo que o hotel 
tinha tempo de remediar algu-
ma falha inicial do serviço. 
Agora, com os hóspedes twit-
tando e postando impressões 
no Facebook sobre suas férias 
praticamente em tempo real, 
uma primeira impressão ruim 
pode ser transmitida de imedia-
to para centenas de pessoas — ou 
até milhares.

Executivos do setor de hotela-
ria dizem que as péssimas con-
dições do transporte aéreo tam-
bém dificultam causar uma boa 
primeira impressão. “Os clientes 

chegam totalmente estressados, 
com as costas curvas. Passaram 
por uma viagem infernal”, diz 
Niki Leondakis, diretor geral e 
diretor operacional da Kimp-
ton Hotels & Restaurants, uma 
cadeia com 54 estabelecimentos 
nos Estados Unidos.

No ano passado, a Affinia deu 
aos seus funcionários treina-
mento em linguagem corporal, 
com várias sessões de meio dia. 
Um dos objetivos era ajudá-los a 
lidar com clientes mal-humora-
dos. O treinamento, ministrado 
por Patti Wood, uma especialista 
que tem clientes que vão desde 
polícias até revistas de cele-

bridades, deu várias dicas, tais 
como: ao falar com um homem 
frustrado, fique do seu lado. Se 
for uma mulher, converse frente 
a frente.

“Os homens vão à guerra fren-
te a frente”, explica ela. “Um 
homem se sente menos comba-
tivo se você ficar de perfil.”

Os menores ajustes podem 
ter um impacto, dizem os hote-
leiros. Os hotéis DoubleTree by 
Hilton, da Hilton Worldwide 
Inc., ofereceram durante 25 anos 
biscoitinhos de chocolate quen-
tes aos hóspedes, no momento 
do check-in. No começo do ano 
passado a cadeia decidiu “core-

ografar” a apresentação para 
“conseguir a máxima quilo-
metragem que o biscoito pode 
dar”, diz Jim Holthouser, chefe 
global da Hilton Worldwide 
para hotéis de serviço completo. 
Agora, todos os estabelecimen-
tos associados são treinados 
para dar os biscoitos logo que 
os hóspedes chegam. “Fazer isso 
antes que o dinheiro troque de 
mãos tem um impacto maior na 
percepção do hóspede”, diz ele. 
De fato, a avaliação dos clientes 
sobre “a experiência da chegada 
de modo geral” melhorou, diz a 
Hilton Worldwide.

A nova-iorquina Orna Shul-
man, investidora privada de 53 
anos, diz que passa cerca de 60 
noites por ano em hotéis. Uma 
coisa que a irrita são os saguões 
barulhentos, onde é difícil se 
localizar e encontrar o balcão 
de recepção. “Não vou usar [o 
lobby] se for muito complica-
do”, diz ela. “A gente quer que 
tudo seja fácil.” 

No novo hotel Trump em 
Toronto, o lobby é pequeno e a 
área da recepção é dividida em 
dois balcões menores, permitin-
do que os recepcionistas andem 
por ali e se apresentem com um 
aperto de mão.

Os porteiros são treinados 
para olhar discretamente as eti-

quetas de bagagem e avisar por 
rádio o nome dos hóspedes para 
o carregador e os recepcionis-
tas. Assim os clientes podem ser 
cumprimentados pelo nome, a 
ficha da reserva pode ser aces-
sada e é preparada uma bandeja 
de prata com toalhas quentes.

Enquanto acompanha os 
hóspedes ao quarto, “Procuro 
pensar em coisas engraçadas 
para dizer nos primeiros cinco 
segundos”, diz o carregador 
Joshua Schwartz. “Se a pessoa 
é de Chicago, eu digo: ‘O sr. me 
trouxe uma deep dish pizza?’”, 
disse ele, referindo-se a um prato 
típico da cidade, algo entre uma 
pizza e uma torta.

Mas uma recepção persona-
lizada pode sair pela culatra, 
em especial com hóspedes que 
voltam ao hotel. Talvez a visita 
anterior tenha sido feita com 
uma ex-namorada, por exemplo, 
ou uma amante. “A gente nem 
sempre diz, ‘Bem-vindo mais 
uma vez, senhor e senhora.’”, diz 
Mark Harmon, diretor-presiden-
te da Auberge Resorts, com nove 
estabelecimentos. “É preciso ter 
cuidado.”

Os primeiros 15 minutos não 
terminam no check-in. Assim 
que o hóspede entra no quar-
to, a limpeza é um ponto críti-
co, dizem os hoteleiros. Além 

de garantir que não haja nada 
de repulsivo, como cabelos no 
banheiro ou manchas nas toa-
lhas, há sinais sutis de que um 
quarto não está 100% limpo.

Um abajur torto, um bloco 
de anotações torto em cima da 
mesa, revistas jogadas na mesi-
nha — tudo isso é proibido para 
as camareiras do Ritz-Carlton 
Toronto, um hotel de luxo com 
267 quartos, inaugurado há 14 
meses. “Essas coisas enviam um 
sinal para o hóspede de que algo 
não está bem certo, e que talvez 
o quarto também não esteja bem 
limpo”, diz Tim Terceira, gerente 
geral do hotel.

Os hotéis de primeira linha 
muitas vezes tentam impressio-
nar os hóspedes colocando brin-
des no quarto. No Peninsula Chi-
cago, as crianças são recebidas 
no quarto com biscoitos, taças 
de martini cheias de gomas de 
ursinhos e roupões e chinelos 
tamanho mirim.

Os sites de redes sociais podem 
aumentar a boa vontade induzi-
da pelas cortesias. O Gramercy 
Park Hotel, em Manhattan, colo-
ca doces no quarto de muitos 
hóspedes que vêm pela primeira 
vez e nos que estão comemoran-
do alguma ocasião especial. Um 
casal postou recentemente uma 
foto no TripAdvisor do bolo que 
ganhou pelo aniversário de casa-
mento. “O hóspede pode se tor-
nar seu defensor”, diz a gerente 
geral Elizabeth Mao.

Se os funcionários do Peninsu-
la Chicago leem um tweet envia-
do por um hóspede do hotel, 
procuram dar à pessoa uma 
caixa de chocolates com um 
bilhete dizendo, “Obrigado pelo 
tweet! Desfrute destas delícias!”

Alguns hotéis apostam que 
uma boa primeira impressão 
inclui um perfume especial. 
Quando as pessoas andam pelos 
corredores do Gramercy Park 
Hotel, por exemplo, sensores de 
movimento acionam máquinas 
que lançam uma baforada de 
perfume de sândalo e cedro.

Quando Damelincourt traba-
lhava no Trump em Chicago, o 
hotel experimentou perfumar o 
saguão de entrada. Mas depois 
de duas ou três semanas, desis-
tiu. Embora muitos hóspedes 
gostassem do cheiro, diz Dame-
lincourt, alguns reclamavam: 
“Isso fede!”

Hotéis têm novos truques para impressionar
Empresas

A entrada do Trump Toronto tenta impressionar hóspedes com um mosaico de meio milhão de ladrilhos e pepitas de ouro num valor de US$ 20.000

Porteiro do Ritz-Carlton Toronto diz à recepção, por rádio, o nome do hóspede
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Emily Glazer
The Wall Street Journal 

O Dollar Shave Club conse-
guiu deixar a rapaziada toda 
espumante.

Trata-se de um site de comér-
cio eletrônico nos Estados Uni-
dos que entrou no ar há apenas 
algumas semanas e já conquis-
tou vários seguidores com sua 
abordagem criativa para ven-
der barbeadores e lâminas por 
uma assinatura mensal entre 
US$ 3 a US$ 9.

Tudo começou com um vídeo 
do YouTube em que o fundador 
e diretor-presidente do Dollar 
Shave Club, Michael Dubin, 
pega carona numa empilhadei-
ra, joga tênis e dança com um 
urso de mentirinha. O vídeo já 
foi visto umas quatro milhões 
de vezes.

O lema do Dollar Shave Club? 
“Nossas lâminas são boas pra 
c...” 

Sediada em Santa Monica, 
na Califórnia, a empresa não 
divulga quantos clientes tem, 
notando apenas que 12.000 
pessoas assinaram o serviço nas 
primeiras 48 horas.

A pequena empresa tem só 
cinco funcionários em tempo 
integral — e certamente está 
tentando uma luta quixotesca. 
A Gillette, marca da gigante dos 
produtos de higiene Procter & 
Gamble Co., controla 66% do 
mercado mundial de apare-
lhos de barbear e lâminas para 
homens, de US$ 12,8 bilhões, 
segundo a Euromonitor Inter-
national. Os líderes do mercado 
contam com orçamentos gigan-
tescos de marketing, pesquisas 
aprofundadas sobre consumo e 
relacionamentos com varejistas 
que deixam pouco espaço para 
novatos.

Mas as empresas tradicionais, 
que transformaram os sim-
ples aparelhos de barbear em 
máquinas mortíferas com até 
seis lâminas e servem de piada 
para comediantes, se tornaram 
um alvo tão atraente que os 
investidores do Vale do Silício 
estão começando a apostar nos 
empreendedores com ideias 
para sacudir mesmo as coisas.

O que as empresas novatas têm 
a seu favor é a tecnologia. Empre-
sas sem orçamento de marketing 
podem se divulgar com vídeos 
gratuitos e rapidamente con-
quistar seguidores em sites como 
o Facebook e o Twitter. Ainda 
por cima, os americanos estão 
acostumados a receber entregas 

habituais pelo correio de objetos 
de uso cotidiano. 

O Dollar Shave Club já rece-
beu US$ 1 milhão em finan-
ciamento inicial de firmas de 
capital de risco como a do acio-
nista do Facebook Andreessen 
Horowitz e a Kleiner Perkins 
Caufield & Byers, que já inves-
tiu em empresas como a Grou-
pon Inc.

Os investidores esperam 
encontrar a próxima Zappos.
com, que revolucionou o mer-
cado americano de sapatos, 
ou a Diapers.com, que provou 
também ser possível vender 
produtos de higiene e limpeza 
via internet. Mais recentemen-
te, a fabricante de óculos Warby 

Parker mirou um mercado 
dominado pela Luxottica Group 
SpA, cobrando US$ 95 para ven-
der óculos pelo correio.

“É evidente que há quase 
que uma reação entre quem 
faz barba e usa lâminas contra 
o preço do aparelho masculi-
no”, disse Ali Dibadj, analis-
ta de consumo da Sanford C. 
Berstein. “Nos últimos 40 ou 50 
anos não houve crescimento 
nos volumes dessa categoria, 
não existem mais aparelhos 
hoje que há dez anos […] a con-
corrência é no preço.”

Enquanto isso, os próprios 
estudos da Gillette mostram 
que os homens têm se esforça-
do muito para baixar o custo de 
se barbear. Alguns guardam os 
aparelhos de ponta-cabeça, os 
aquecem, jogam na lavadora de 
louças ou os limpam com uma 
escova de dentes para preser-
var as lâminas, disse Stew Taub, 
diretor de pesquisa e desenvol-
vimento da Gillette para barbe-
adores e depiladores.

 Empresas iniciantes tentando 
raspar um pedaço do mercado 
de barbeadores estão surgindo 
no mundo todo. A RazWar, uma 
empresa belga que recebeu 
financiamento de investido-
res “anjo”, vende barbeadores, 
lâminas, produtos para a pele e 
acessórios, incluindo um plano 
que oferece um aparelho de três 
lâminas e 40 recargas por ano 
pela bagatela de US$ 32,50.

A King of Shaves Co., do 
Reino Unido, planeja lançar 
logo um sistema de assinatu-
ras que oferece três opções de 
lâmina (duas para homens, 
uma para mulheres) por entre 
US$ 6 e US$ 8 por mês incluindo 
o frete. A Dorco Co. vende pela 
internet aparelhos descartáveis 
com duas lâminas. 

As grandes empresas não 
podem descartar o risco de que 
um desses empreendimentos 
realmente decole — ou pelo 
menos conquiste terreno sufi-
ciente para forçar cortes nos 
preços ou novos investimentos 
que podem prejudicar o lucro.

Jeff Gross, um californiano 
de 28 anos, descobriu o Dollar 
Shave Club depois que seu 
vídeo foi parar na rede social de 
notícias Reddit. “Morri de rir o 
vídeo inteiro”, disse Gross.

Três dias depois, diz Gross, ele 
assinou o plano do aparelho de 
duas lâminas do Dollar Shave 
Club, afirmando que o custo de 
US$ 3 por mês é excelente com-
parado aos pelo menos US$ 20 
que ele gastava antes.

“Eu odiava ter que comprar 
aparelhos de barbear”, disse 
Gross.

 No Dollar Shave Club, o clien-
te escolhe um de três planos 
que fornecem um aparelho e 
o suprimento de lâminas todo 
mês. O plano do aparelho de 
duas lâminas custa US$ 1 por 
mês mais frete de US$ 2. Por US$ 
6, o assinante recebe um apare-
lho com quatro lâminas e quatro 
recargas por mês. O plano “Exe-
cutivo”, de US$ 9 por mês, envia 
um aparelho com seis lâminas e 
três recargas por mês.

 Ainda não se sabe se esses 
preços serão baixos o suficiente 
para atrair consumidores. Para 
efeito de comparação, nos Esta-
dos Unidos é possível comprar 
15 cartuchos da Gillette Mach3 
na Amazon.com por até US$ 
2,06 se o comprador aceitar 
receber várias remessas.

As lâminas do Dollar Shave 
Club são fabricadas na China 
e na Coreia do Sul. No vídeo do 
YouTube, Dubin, o fundador 
da empresa, que tem 33 anos, 

propagandeia a cabeça móvel e 
faixa lubrificante dos aparelhos 
da empresa.

“Estamos apresentando um 
novo negócio, uma boa ideia, 
um vídeo divertido e consegui-
mos tocar em algo que incomo-
da muita gente”, disse ele.

O porta-voz da Gillette, Damon 
Jones, disse que a empresa ficou 
sabendo do Dollar Shave Club 
no dia do lançamento por causa 
da repercussão na internet. Ele 
disse que a gigante dos barbea-
dores não teme perder mercado, 
em parte, porque outros serviços 
de assinatura já surgiram e fra-
cassaram, disse ele.

“Temos produtos da Gillette 
disponíveis em todas as faixas 
de preço”, disse ele. 

Mesmo assim, a Gillette se 
preocupa com a noção de que 
seus aparelhos e lâminas são 
caros, depois de anos de rea-
justes contínuos, mais recen-
temente para refletir a alta no 
custo da matéria-prima. O apa-
relho luxuoso Fusion ProGlide 
Power custa, nos Estados Uni-
dos, cerca de US$ 12,31 mais 
US$ 19,20 por pacote com qua-
tro lâminas.

As reclamações das pessoas 
sobre o preço estão pressionan-
do a Gillette a mostrar que elas 
não precisam trocar os apare-
lhos tanto quanto acham. Ela 
começou a fazer em fevereiro 
propagandas na TV afirmando 
que suas lâminas Fusion Pro-
Glide só precisam ser trocadas 
a cada cinco semanas.

Dubin disse que a prolifera-
ção de tipos sofisticados de bar-
beadores só deixou os homens 
mais confusos. “Bom mesmo é 
manter a simplicidade”, disse 
ele. “Isso era uma premissa 
simples para as pessoas, e não 
queremos complicar isso.”

Sites querem tornar seu barbear mais perfeito

Michael Dubin, diretor-presidente do Dollar Shave Club

DAN KRAUSS PARA O THE WALL STREET JOURNAL
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 abr. 2012, Empresas, p. B8.




