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E Cada vez  
se fala mais  

sobre propósito 



O PROPÓSITO COMO 
DIRETRIZ PARA O 

RELACIONAMENTO 



A Disney é referência quando falamos 
de atendimento, experiência e 
relacionamento com clientes, ou 
convidados, como a Disney os chama.

“Qual a fórmula do nosso 
sucesso? É a atenção aos 
infinitos detalhes, às pequenas 
coisas, os pontos pequenos, 
insignificantes, minuciosos aos 
quais os outros não querem 
dedicar tempo, dinheiro ou 
empenho. No que diz respeito 
à organização Disney, é assim 
que sempre fizemos e tem 
sido a fórmula para o nosso 
sucesso.”
John Hench, 
Imagineer da Disney

O Walt Disney World mantém o 
invejável índice de 70% de 
fidelização e retorno entre seus 
convidados.



O propósito de conquistar clientes da 
Zappos é tão sério que a empresa se 
compromete até mesmo a solucionar 
questões que não estão relacionadas a 
ela. 
A Zappos identificou que parte relevante na 
qualidade do atendimento ao cliente, tinha 
relação direta com a qual idade de 
relacionamento interno e da formação de 
equipes.

Modelo de contratação que chega a oferecer 
US$ 2 mil para que um novo candidato desista 
de ser contratado. A empresa quer atrair 
pessoas que definitivamente tenham interesse 
e disposição para fazer de um modelo que 
coloca o cliente no topo da pirâmide do 
relacionamento. 

Referência – www.endeavor.org.br/zappos 
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“Quando estamos totalmente envolvidos, 
nos conectamos com nossos clientes, rimos 
com eles e melhoramos suas vidas – ainda 
que só por alguns instantes. Certamente, 
tudo começa com a promessa de uma 
bebida preparada com perfeição, mas 
nosso trabalho vai muito além disso. Na 
verdade, trata-se de conexão humana.”

A Starbucks se considera apenas um meio de 
conexão de pessoas.
“As pessoas vêm à Starbucks para bater 
papo, se reunir ou trabalhar. Somos um ponto 
de encontro, uma parte da rotina diária de 
nossos frequentadores – e para nós isso é 
fantástico.”

Garantia para que a loja 
seja de fato lugar de 

conexão humana. 

Referência – www.starbucks.com.br



MAS o CENÁRIO real NA MAIORIA DAS 
EMPRESAS É BEM DIFERENTE... 



...porque As empresas possuem várias iniciativas que impactam os clientes... 



Impacto na 
experiência do 
cliente e nos 
resultados do 

trabalho e 
da empresa

Cada ação 
ou ideia tem 
suas próprias 
diretrizes e 
objetivos

...e isso tem uma consequência difícil de aceitar. 



Mas para mudar é necessário consciência e uma escolha sincera. 



E A MUDANÇA 
COMEÇA NESTE 

PONTO 



Muitas 
empresas 

CONSIDERAm  
isso utópico  

ou insano 



Insanidade é continuar 
fazendo sempre a  

mesma coisa e esperar  
Resultados  diferentes. 



Mas também 
tem empresas 

que devem 
concordar 

com o einstein 



Mas mesmo 
concordando  
com o Einstein  

Nós temos 3  
grandes desafios 



novo ambiente para 
marketing e TI em 

que todos nós 
estamos inseridos 

#1 DESAFIO 



Marco Civil da Internet
Sancionado pela presidência em 
2014 e regulamentado em 2016

PLC 53/2018 -  Proteção de 
Dados Pessoais

Aprovado em 10 de julho de 
2018 pelo Senado Federal

Novas leis Comportamento do cliente

§  Maior disponibilidade de 
informação.

§  Novas gerações mais idealistas 
e, muitas vezes, mais céticas.

§  Confia nos amigos mais do que 
nas empresas.

§  Menos convencido pela 
propaganda tradicional.

§  Cada vez mais digital.
§  Mudança de paradigma sobre 

concorrência: disputa pelo 
tempo, atenção e dinheiro do 
consumidor.

? 

GDPR
Regulamentação de proteção de 

dados na União Européia, que entra 
em vigor desde maio de 2018

#2 DESAFIO 



Onde vendem uma 
grande solução 

resolvedora de tudo 

#3 DESAFIO 



não basta ter apenas 
grande capacidade 

tecnológica

grandes “sacadas” e 
ferramentas que 

potencializem as ações 
de comunicação

OU 

Só que... 



Por onde  
começar? 

Tecnologia

Ações





Tecnologia

Ações

Estratégia ligada 
ao propósito

Por onde  
começar? 



INDENTIFICANDO OS PONTOS DE CONEXÃO 
ENTRE A EMPRESA E OS CLIENTES 

RE
LA

C
IO

N
A

M
E

N
TO



DBM
omnichannel

big data/data lake

o quê / com quem
qual canal / 

quando falar /
quando não falar

diretrizes de
relacionamento

NOSSA 
FÓRMULA 
MÁGICA 



PRA finalizar… 
…um RELACIONAMENTO COM CLIENTES 
ÍNTEGRO, SUSTENTÁVEL E MENSURÁVEL, 
DEVE SEMPRE buscar… 

1 – ACHAR OPORTUNIDADES E 
DESCARTAR OPORTUNISMOS 
2 – VENDER MELHOR AO INVÉS  
DE VENDER MAIS 
3 – PENSAR NO LONGO PRAZO 



OBRIGADO! 


