
Como colocar afeto nas relações comerciais 

Uma busca pelos termos "marketing 
de atitude" no Google resulta em mais 
de 3 milhões de resultados, muitos de
les referentes ao mais recente livro do 
publicitário Julio Ribeiro, fundador e só-
cio-presidente da Talent. 

Nascido da observação dos índices 
de pesquisa que apontam que muitos 
consumidores não voltam a uma loja 
por conta do mau atendimento, o livro 
defende a tese de que equipes felizes 
e bem treinadas são mais produtivas e 
consumidores bem-tratados tendem a 
ter um caso de amor e relações mais 
duradouras com as marcas. 

"Este conceito vale para tudo, de 
prestadores de serviços a restaurantes. 
Num shopping, nas ruas, enquanto 
muitas lojas estão às moscas, outras 
seguem cheias e com clientes felizes", 
afirma, lembrando que quando os co
laboradores não gostam do ambiente 
onde trabalham, tendem a não gostar 
também dos clientes. 

Ribeiro afirma que a relação dos co
laboradores com seus empregos está 
intimamente relacionada com o tipo 
de atendimento que fará aos clientes e 
que o bom atendimento é proporcio
nal à forma como é tratado. E mencio
na três exemplos clássicos: Apple, La
boratórios Fleury e a própria Talent. 

"Na nossa agência não existem em
pregados. Temos colaboradores, ami

gos e uma política de relacionamento 
forte porque estamos lidando com 
pessoas e elas devem trabalhar felizes. 
Há 5 anos não perdemos um cliente e 
acho que isso é um bom indicador do 
afeto a que me refiro", confidencia. 

Demonstrando que a afinidade 
com que um balconista/garçom/fren-
tista ou qualquer outro profissional tra
te um cliente influencia a performance 
dos negócios, pois pessoas infelizes 
produzem menos e a empresa gasta 
mais. "As pessoas passam o horário 
nobre de suas vidas nas empresas e é 
imperativo que as empresas tenham 
uma política de valorização de suas 
equipes". 

Outro exemplo citado por Ribeiro, é 
do Wal Mart, rede de varejo que ele 
teve oportunidade de visitar nos Esta
dos Unidos e comprovar que lá os fun
cionários tem verdadeira devoção por 
seus empregos. Em terras brasileiras, 
um cliente da área de confecção que 
fazia roupas de qualidade excepcional 
mas que tinha péssima relação com 
seus clientes e funcionários, ao introdu
zir um plano de valorização dos funcio
nários e fazê-los responsáveis pela fa
bricação das melhores roupas do Brasil, 
teve um aumento de 40% nas vendas. 

Outra pesquisa citada por Ribeiro dá 
conta de que, nos Estados Unidos, 
clientes abandonam marcas por morte, 

mudança de cidade, aumento de pre
ços, troca de fornecedores e 67% dos 
casos, porque acham que a loja não 
lhe dá a atenção que merecem como 
consumidores. 

Tratar os clientes como consumido
res é outra razão de descompasso na 
aplicação do marketing de atitude. "Re
duzir as pessoas à categoria de consu
midores é atribuir-lhe apenas uma fun
ção comercial. Pessoas têm sentimen
tos e devem ser tratadas com respeito, 
carinho e atenção", enfatiza. 

Neste quesito, os cabeleireiros são 
os maiores praticantes deste tipo de 
marketing, afirma. Em recente pesqui
sa idealizada pela agência, Julio Ribeiro 
afirma que os cabeleireiros são procu
rados mais pelo carinho e atenção que 
dispensam a suas clientes do que efe
tivamente pelo tratamento capital que 
oferecem, e cobram caro por isso. 

Infelizmente nem todos os empre
sários pensam desta forma, o que abre 
uma possibilidade imensa para que os 
profissionais mais antenados e dispos
tos a mudar o paradigma conquistem 
mercado e ampliem sua margem de 
negócios com esta atitude. 

Equipes motivadas, engajadas e 
com atitude fazem qualquer coisa pela 
empresa. Veja o exemplo: "Pense no 
nome do maior executivo, no mais 
competente que você conheça. Propo
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nha-lhe o seguinte projeto: suba até o 
morro da Mangueira e procure arregi
mentar 10 mil voluntários. Monte, com 
a colaboração deles, o projeto de um 
show monumental que envolva a con
tratação de dezenas de técnicos, esti
listas e coreógrafos. Cada pessoa do 
grupo terá de comprar uma fantasia 
que custará três meses de salário para 
usá-la numa única noite. Todas terão 
de comparecer duas vezes por semana 
à quadra da escola para ensaiar. Tudo 
isso sem ganhar nada. Terão de levan
tar 1 milhão de dólares para pagar as 
despesas, locomover-se por conta pró
pria para o local do desfile, chegar pon
tualmente, obedecer cegamente às or
dens dos fiscais e, se a escola não ga
nhar, chorar". 

A ATITUDE DO MARKETING 
Dedicado integralmente ao que as 

empresas de fato fazem, interferindo 
no negócio em si, e não ao que elas fa
lam que fazem, Lourenço Bustani acre
dita que, na prática, as ações de marke
ting não podem estar desconexas da 
essência da empresa. 

Considerado um dos empresários 
mais criativos do mundo pela revista 
americana Fast Company, Lourenço 
Bustani, sócio-fundador da Mandalah, 
consultoria em inovação e sustentabili
dade, acredita que o mundo não tem 
mais lugar para verdades absolutas. 

Palestrando recentemente em even
to do Experience Club, Bustani propôs 
uma reflexão coletiva sobre a definição 
da palavra inovação e como ela deve 
ser aplicada aos negócios, sempre con
siderando que a criatividade corporati
va pode representar desde um novo 
modelo de produto até uma mudança 

de hábito, uma melhoria contínua, 
uma ousadia ou transformação de pa
radigma. 

Entretanto, assim como Julio Ribeiro, 
o empresário defende que os consu
midores precisam ser entendidos 
como pessoas e não ficarem limitados 
em sua função apenas de comprador 
de produtos e serviços. 

"A palavra consumidor é reducionis-
ta, corrupta e nos reduz apenas à capa
cidade de consumir", afirma, enfati
zando que antes de tudo as empresas 
precisam reconhecer os seres huma
nos como capazes de profundos rela
cionamentos com as marcas. 

O homem equaciona suas aspira
ções de vida com as de consumo e as 
marcas que entendem o ser humano 
desta forma completa conseguem de
senvolver mais significado entre seus 
propósitos corporativos e a perenidade 
do seu negócio. 

O case que ilustra esta ideia foi o 
desenvolvido para a fabricante de au
tomóveis GM. A mudança aparente
mente simples permitiu trocar o carro 
pelas pessoas no centro de atenção da 
companhia. 

"Pelo modelo antigo, o ponto de 
vista do montador considerava o carro 
como mais importante elemento na re
lação com a montadora, só que quan
do se compra o carro se acaba a expe
riência de compra". Entendemos que 
se as pessoas estiverem no centro de 
atenção da montadora, todas as suas 
ações serão pontos de contato da mar
ca e passíveis de relacionamento. Des
de que uma pessoa pensa em comprar 
um veículo até sua efetiva compra, há 
um processo que é interativo, envolve 
pesquisa, recomendação, testdrive, a 
compra em si e depois ainda o pós-
venda e a revenda também. Não dá 
para olhar somente o carro, há pessoas 
o tempo todo interagindo no processo 
e foi isso que mostramos em nosso 
novo design do processo de compra. 

Muitas empresas acreditam que atu
am na transação comercial entre o con
sumidor e a marca. Entretanto temos 
de ultrapassar esta visão singular e ex
plorar o todo, entender que há uma 
cascata de decisões que repercute na 
escolha de determinado produto. Um 
bom exemplo disso são os trabalhos 
realizados para a própria GM, que há 
um ano vem entendendo que precisa 
pensar corporativamente incluindo a 
questão da mobilidade urbana. Não 
basta pensar em um novo modelo de 
carro, é preciso sair do vácuo entre o 
motorista e seu automóvel de quatro 
rodas e considerar também a situação 
da locomoção. "Pensar no todo, neste 
exemplo, significa considerar novas 
fontes de energia, materiais, o trans
porte público, entre outras coisas". 

Para conseguir abarcar visões multi
disciplinares, Bustani conta que apro
veita seus escritórios na Alemanha, 
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Nova Iorque e Brasil para montar equi
pes multidisciplinares que se reuniram 
virtualmente para refletir sobre o as
sunto e depois de um tempo sozinhos 
decidiram pensar juntos, num mesmo 
ambiente. "Reunimos num workshop 
diversos profissionais, de diferentes es
pecialidades, como uma designer de 
carros, um pensador, um urbanista, 
uma pesquisadora de biomimética (es
tuda os fenômenos naturais) e um es
pecialista em regeneração urbana. O 
resultado foi um pensar holístico que 
gerou 32 propostas de inovação para a 
GM. "E não foram modelos de carros." 
Foram 32 ideias que se abrem como 
novas possibilidades para a empresa 
inteira, novos serviços, novas capacida
des, novos modelos também, novos 
relacionamentos com o setor energéti
co, Telecom, novos materiais, enfim" 
afirmou entusiasmado. 

Também neste quesito de "enxergar 
o sistema", o palestrante contou do 
case para a Nike promover-se para a 
Copa de 2014 principalmente no Rio de 
Janeiro, onde a marca não tinha gran
de representatividade. O resultado foi 
uma proposta de abertura de diálogo 
entre o morro e o asfalto, atletas, pre
feitos, artistas e quem é carioca no 
sentido de entender o momento que a 
cidade está vivendo e como a marca 
pode interagir. 

CRIANDO DIÁLOGOS INUSITADOS 
"Se não diversificar o perfil das pes

soas da sociedade não vamos pensar 
em novas perguntas e nem chegar a 
novas respostas". Foi com essa frase 
que Lourenço Bustani começou a ex
plicação sobre a inovação estar na cria
ção de diálogos inusitados. 

A sua empresa, a Mandalah, acredi

ta que é imprescindível a sociedade ci
vil e privada sentarem na mesma mesa 
em busca de uma mudança nos pro
cessos e falou sobre o site www.festi-
valdeideias.org.br, que propõe o envio 
de ideias para uma melhor administra
ção da cidade e de processos. As ideias 
são apresentadas de forma pública e 
aperfeiçoadas em um processo de co
laboração, e as melhores serão patroci
nadas ao final do concurso. 

Ao criar diálogo entre os cidadãos e 
os profissionais das empresas, são po
tencializados novos relacionamentos, 
e isso aconteceu em outro case apre
sentado pelo palestrante. Amó, linha 
de cosméticos da Natura, envolveu 120 
jovens de diferentes capitais para falar 
sobre amor e sustentabilidade e juntos 
criaram um coletivo de artistas, ilustra
dores, chef de cozinha e músico que 
produziram obras que representassem 
os valores da marca. Isso é criar diálo
gos conexos aos valores dos usuários 
de forma a ser reconhecidos por eles. 

MARKETING DE ATITUDE É TER 
INTENÇÃO E PROPÓSITO 

Visando quebrar a zona de conforto 
dos clientes que buscam as propostas 
de inovação da Mandalah, Bustani 
contou do Shivah, um Golden especia
lista em pessoas que costuma acom
panhar as reuniões e impressionar os 
executivos mais sisudos. 

Outro exemplo sobre como criar 
diálogos diferenciados foi mostrado 
através do case MaxHouse que reuniu 
diversas pessoas em uma experiência 
dentro de uma olaria construindo com 
argila e barro os seus próprios concei
tos sobre um lar. 

"A concorrência acirrada e o merca
do desordenado estão levando as 

companhias a lançarem produtos pen
sando muito mais em atacar seus con
correntes do que nos seus próprios 
propósitos", afirmou Bustani. 

"Uma das primeiras coisas que per
gunto quando estou com um empresá
rio interessado em nosso trabalho é 
porque ele quer fazer algo, e quando 
ele responde eu pergunto novamente 
por que. Temos de chegar ao propósi
to das coisas, à real intenção de fazer
mos algo", disse. 

"Se estivermos conscientes do que 
estamos fazendo, pessoal e profissio
nalmente, vamos repercutir esse propó
sito na vida e também na companhia", 
finalizou Bustani enquanto pedia aten
ção para um vídeo que costuma assistir 
de tempos em tempos para lembrá-lo 
sobre a inovação nascida do silêncio e 
de momentos e ações que estão cheias 
de significado. Veja o filme www.enyo-
oneeverything.com A ut
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http://www.festi-
http://valdeideias.org.br
http://www.enyo-
http://oneeverything.com
Text Box
Fonte: CENP, São Paulo, ano 8, n. 32, p. 40-42, set. 2012.




