
Como amarrar o seu cl iente 

Segundo a Ilíada (Homero, 750 a.C), Hefesto, 
filho de Zeus e Hera, respectivamente o grande 
deus masculino e a grande divindade feminina 

do panteão grego, nasceu muito deformado. Hera, em 
cólera e muito humilhada, não guis criar vínculos com 
o filho e o arremessou do alto do Olimpo, fazendo-o 
rolar por um dia inteirinho. O pequeno desamparado foi 
parar no oceano. Recolhido por Tétis (a mais bela das 
nereidas) e Eurínome (deusa metade mulher, metade 
peixe), que o mantiveram em uma gruta submarina, 
aprendeu a manipular o fogo para forjar diversos metais 
preciosos, como o ferro e o bronze. Com muito treino 
e um dom divino, Hefesto se transformou no mais 
engenhoso de todos os ourives, capaz de criar as mais 
belas obras de arte. Fabricou jóias preciosas, armas 
poderosas e até modelou em argila a mais fascinante das 
mulheres: Pandora (a que tem todas as dádivas, todos 
os dons). Ardiloso, queria mesmo era voltar ao Olimpo e 
ser reconhecido como uma divindade. Para tal, decidiu 
vingar-se da mãe em grande estilo: enviando-lhe um 
presente. Mas não era um presente qualquer. Era o 
mais magnífico de todos os tronos, digno de uma deusa-
rainha, inteiro de ouro e delicadamente trabalhado, 
como nunca se havia visto. Oras, assim que Hera o 
recebeu, nem se preocupou com quem o havia enviado 
e por qual motivo. Seduzida pelo objeto, sentiu-se tão 
valorizada e digna daquela regalia que imediatamente 
sentou-se. Só que não conseguiu mais sair, ficou 
entalada, amarrada. O único que poderia tirá-la desta 
situação era o filho Hefesto, que havia construído o 
trono usando não apenas a mais alta tecnologia, mas 
também magia. E foi assim que ourives, deus ferreiro, 
do fogo, dos nós, das amarrações e também das forjas 
— reflitam sobre o duplo sentido de forjar: tanto para 
fabricar, inventar, trabalhar na forja; como para arranjar 
e falsificar —, voltou ao Olimpo. 
"A soberania de um Deus está em seu saber e poder 
ligar e desligar, pela manifestação da magia, nós, laços, 
redes, anéis, tanto de forma material como figurada. 
Um poder assim extraordinário lhes permite governar, 
equilibrar e administrar o mundo", segundo Dumézil e 
Mircea Eliade, citados no Dicionário Mítico-Etimológico 
de Junito Brandão. 
Por conseguinte, os laços mágicos fazem parte de todas 
as culturas, nos mais diversos momentos, do começo 
ao fim da vida. Celebram nascimentos, aniversários, 
uniões, partidas e retornos, evoluções, conquistas, 

reconhecimentos, atando e desatando a grande teia 
das relações humanas. "As mitologias fazem sua 
mágica por meio de símbolos. O símbolo atua como 
um botão automático que libera energia e a canaliza", 
qual um mecanismo liberador inato, qual uma reação 
estereotipada. Para Jung, são os arquétipos, um 
"símbolo que libera energia relacionada a uma imagem 
coletiva" (Mito e Transformação, Joseph Campbell). 
Saindo da mitologia e fazendo uma comparação com 
a mercadologia contemporânea, a história continua 
a mesma. Todas as marcas almejam atar laços com 
seus clientes, estabelecer vínculos, manter uma 
relação estável e contínua, ser reconhecidas por seus 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



" Apoderar-se de um anel (ou estabelecer uma aliança) é, 

de certo modo, abrir uma porta, entrar em um castelo, numa 

caverna, no paraíso. Colocar um anel no próprio dedo ou no 

de outra pessoa significa reservar para si mesmo ou aceitar o 

dom de outrem, como um tesouro exclusivo ou recíproco " 
Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

dons e dádivas — tal qual semideuses garantindo 
seu espaço no Olimpo —, e para isso fazem uso da 
simbologia da aliança aplicada nas mais diversas 
formas. Por exemplo, criam produtos associados a 
outros e estes associados a serviços que se desdobram 
em eventos que promovem gadgets, que por sua vez 
estão vinculados a programas de benefícios que 
oferecem vantagens exclusivas além de modelos de 
pertencimento que a sociedade valoriza e as pessoas 
também, já que este é o moto-contínuo do mercado. 
Qual Hera seduzida pelo brilho inebriante do trono 
que acredita ter sido um merecimento — ora, todos 
sempre achamos que merecemos! — nos apossamos 
de determinados objetos de desejo e nos enlaçamos 
de tal forma que ficamos conceitualmenté presos. 
Criamos vínculos com as coisas, com os acessos, 
com os sites, com os cartões, com as grifes e ficamos 
amarrados. Amarrados em seus múltiplos sentidos. 
Um exemplo é a TVA, que interrompeu a conexão de 
internet de um prédio por 4 dias alegando problemas 
técnicos na rua. Presos por não ter alternativa ao serviço 
contratado, cuja mudança requer uma infraestrutura 
complicada envolvendo condôminos. E por não ter 
ressarcimento do prejuízo causado, pois tem certas 
situações com hora marcada para acontecer que o 
dinheiro não paga e nem faz o tempo voltar. 
E de cara amarrada, como uma cliente de nome 
Katia Nogueira, que após discussão com atendente 
da NET recebeu a conta com uma letra de seu nome 
trocada, transformando Katia em Vadia. Nem pedido de 
desculpas, flores ou bombons evitaram o encerramento 
da conta e do relacionamento com a marca. 
Por outro lado, nos amarramos em esperar por 
algumas horas para ver, gratuitamente, o acervo 
de impressionistas do Museu d'Orsay, Paris, em 
filas de várias horas que valem cada segundo 
para sorver com os olhos Pierre-Auguste Renoir, 
Paul Gaugin, Félix Vallotton, Vincent van Gogh, 
Paul Cézanne, Edouard Manet e Claude Monet 
no CCBB. Vale para exposição de Caravaggio, 
no MASP, grátis às 3 a s feiras. Ou para a mostra 

da lenda da fotografia Willy Rizzo, no MUBE, do 
projeto IguatemiPhotoSeries. 
E é uma amarração ter os novos acessórios e aplicativos 
com controle de aparelhos por gestos — estilo o filme 
Minority Report. Assim como já foi novidade a TV 3D, 
a TV com internet, a TV de LCD, Bastou comprar e, em 
poucos meses, surgem versões com upgrade para você 
se desamarrar destes e... 
E os programas de fidelidade? Por que se você comprar 
tudo no tal cartão você ganha mais milhas e assim pode 
viajar para mais lugares. Ou trocar pela cafeteira, pela 
bicicleta, pelo DVD. Quantas promoções de amarrar! 
Em que trono você quer colocar o seu cliente, uma vez 
que todo o cliente é um rei? Como encantar sem forjar, 
criar relacionamento sem impor, gerar conversação sem 
invadir, estar no ar sem sufocar, fidelizar sem prender? 
Para os ferreiros, o segredo de se fazer uma boa aliança 
estava em dominar o fogo. 
Para os mercadólogos, vai a dica: antes de qualquer 
iniciativa, domine as dádivas da sua marca, uma espécie 
de fogo associado à luz do desígnio, que dá função e 
força para compreendê-la e distingui-la. 
Então, use a tecnologia e a magia de atar e desatar, 
que efetiva vínculos. Pense nas verdadeiras ofertas 
que fazem da sua marca única, distinta de toda a 
concorrência. Pense nos rituais que podem ser 
criados para renovar laços com os clientes. Pense 
em gifting, para que as entregas sejam uníssonas e 
complementares, construindo uma história consistente, 
envolvente e que faça sentido. 
E atenção: nada de amarrar o cliente. Se ele estiver 
amarrado, como vai se encantar com o novo trono que 
você está estrategicamente cinzelando? 
Oh, nada como a mitologia de todo dia. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 477, p. 64-65, out. 2012.




