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capítulo 1

Se fizer com que os clientes fiquem insatisfeitos no 
mundo real, é possível que cada um deles diga isso a seis 

amigos. Se fizer com que os clientes fiquem insatisfeitos na 
Internet, cada um deles pode dizer isso a 6 mil amigos.

– Jeff Bezos, Fundador e CEO da Amazon.com

o cliente conectado
Os clientes estão se conectando e formando 
comunidades em rede, o que lhes permite compartilhar 
informações rapidamente e se organizar em poderosos 
grupos de interesse. As empresas terão de ser mais 
responsivas às necessidades e demandas dos clientes, se 
quiserem sobreviver.



a empresa conectada24

O equilíbriO dO pOder está mudandO

O equilíbrio do poder está mudando das empresas para as redes que as 
cercam. Mais do que nunca, clientes e funcionários conectados e que se 
comunicam têm mais opções e vozes mais amplificadas. Nunca tiveram 
tanto conhecimento quanto têm agora. Essas tendências estão apenas se 
acentuando com o passar do tempo. Isso significa que as redes – clientes, 
parceiros e funcionários – cada vez mais definirão a agenda, determinarão 
os parâmetros e tomarão as decisões sobre como será a interação com 
as empresas.

O aciOnamentO de um alarme na starbucks

Em fevereiro de 2007, Howard Schultz, presidente da Starbucks, sentou-
-se para escrever um memorando difícil.

Schultz, sempre acostumado a visitar as lojas ao redor do mundo, 
havia percebido que a experiência oferecida pela Starbucks estava se 
deteriorando. E, em 2006, o lendário crescimento da Starbucks tinha 
começado a declinar. A quantidade de dinheiro que os clientes estavam 
gastando estava começando a diminuir.

Em seu memorando de 2007, “The Commoditization of the Starbucks 
Experience” (A comodização da experiência da Starbucks), Schultz 
expressava suas preocupações. As máquinas de café expresso, que 
aumentavam a eficiência, eram altas demais; criavam um obstáculo que 
bloqueava a linha de visão entre consumidores e baristas, uma barreira 
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para conversação e conexão. Embalagens a vácuo, que garantiam a 
qualidade de um café torrado na hora em todas as xícaras, também 
tornaram as lojas mais antissépticas, privando-as dos aromas ricos e 
saborosos do café. Designs racionais para as lojas aumentaram a eficiência, 
mas muitos clientes as percebiam como sendo estéreis, sem originalidade.

“Todos nós tomamos parte nessas decisões”, escreveu Schultz. “Pesso-
almente, assumo total responsabilidade, mas devemos desesperadamente 
dar uma olhada no espelho e perceber que é hora de voltar ao que é mais 
importante e fazer as mudanças necessárias para evocar a herança, a 
tradição e a paixão que todos nós temos pela verdadeira experiência da 
Starbucks.”

A intenção do memorando era servir como o acionamento de um 
alarme para a equipe de executivos de alto escalão quando ela começasse 
a se envolver no processo anual de planejamento estratégico. Porém logo 
se tornou muito mais do que isso. Pouco mais de uma semana depois, um 
colega entrou no escritório de Schultz. “Alguém vazou o memorando”, 
disse ele. “Está na Internet.”

Schultz ficou chocado.
Repórteres já estavam telefonando, mas Schultz estava abalado demais 

para conceder qualquer entrevista. O memorando tinha sido confiden-
cial para o CEO e um pequeno grupo de executivos do alto escalão da 
empresa. Ele não podia acreditar que algum deles tivesse feito algo assim.

O memorando havia inicialmente aparecido em um blog chamado 
Starbucks Gossip e foi logo acessado pelos principais meios de comunicação. 
A velocidade com que a notícia se espalhou e a abrangência e profundidade 
das conversas online que se seguiram deixaram Schultz atônito:

No dia seguinte à postagem do memorando, os 
principais meios de comunicação o pegaram como 
se fossem um furacão. O Wall Street Journal. The New 
York Times. A Associated Press. Bloomberg, Reuters 
e o Financial Times. Sites de notícias financeiras e 
blogs independentes. Artigos citavam o memorando 
e analisavam minhas palavras, geralmente com títulos 
severos que implicavam ou afirmavam explicitamente 
que havia problemas sendo destilados na Starbucks. 
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Leitores postavam comentários online, um após o outro. Muitos deles 
eram agressivos. Aturdido como estava em função do vazamento 
do memorando, também fiquei abismado com a profundidade das 
conversas desencadeadas por ele, bem como com a velocidade. 
Parecia que todo o mundo – clientes, parceiros, analistas, repórteres, 
pessoas de dentro da indústria e experts em negócios – tinha uma 
opinião sobre o memorando, seu motivo, o que significava para o 
futuro da empresa, bem como sobre o que ele dizia a meu respeito 
como líder.

Schultz diz que aprendeu duas lições importantes com sua experiência. 
Em primeiro lugar, nada pode ser presumido como confidencial. Em 
segundo, a Starbucks não teve voz na conversação global:

As conversas online acaloradas sobre o memorando estavam muito 
além da influência da Starbucks, muito mais do que em qualquer 
controvérsia que já tivéssemos nos envolvido... O que havia de bom 
a nosso respeito, nossos valores e as ações que nos distinguiam, 
tudo isso estava se perdendo na conversação pública. Os milhões 
de dólares que investimos em comunidades locais. As coberturas 
de planos de saúde e os planos de ações que estendíamos aos 
funcionários de período parcial, com um custo considerável para a 
empresa. Apesar de nunca termos liberado notas para a imprensa 
a respeito de muitas dessas iniciativas – acreditando simplesmente 
que era o certo a se fazer –, também não estávamos obtendo crédito 
por elas...

Nosso site com suas páginas com belos designs... era um diálogo 
primordialmente unilateral, inadequado para a era digital. A 
Starbucks não tinha presença interativa online. Nenhuma maneira 
de elevar a voz rapidamente em nossa própria defesa, conversar 
diretamente com os clientes, investidores, bem como com os 
parceiros, ou deixar que eles falassem diretamente conosco... 
Estávamos perdendo o controle de nossa história, tanto nas lojas 
como também no mundo real.

O memorando que vazou e suas consequências representaram o 
acionamento de um alarme para Schultz. “Não tinha certeza sobre onde 
começar”, escreve ele hoje, “mas tínhamos que fazer algo”.
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algO está acOntecendO aqui

Se a Starbucks não tinha voz na conversação global, quem tinha? O 
blog Starbucks Gossip, os principais meios de comunicação, os leitores, 
os clientes, os analistas e assim por diante – em outras palavras, toda e 
qualquer pessoa que estivesse interessada: a rede. E como o memorando 
era interessante, ele sofreu um efeito cascata na rede, ganhando impulso 
à medida que se espalhava, como se fosse uma onda gigantesca.

Esses tipos de efeitos em cascata são comuns nas redes. Um evento 
inicial chama atenção: é interessante, engraçado, triste, desagradável ou 
irritante. Como resultado, ele é compartilhado, comentado, analisado e 
discutido. E, à medida que se espalha pela rede, é amplificado, às vezes, 
em uma razão exponencial.

EfEitos Em cascata podEm sEr iniciados pElos cliEntEs

Em 2005, a Dell aprendeu uma dura lição 
quando fecharam os fóruns de atendimento 
individual para clientes, e o cliente da Dell 
(e blogueiro) Jeff Jarvis, que havia comprado 
recentemente uma máquina que apresentou 
defeitos quase imediatamente, expressou sua insatisfação na web em 
uma postagem com o seguinte título: “A Dell mente. A Dell é uma droga.” 
Jarvis cunhou o termo “inferno da Dell” (Dell Hell), dizendo que a Dell 
não “respeitava suficientemente [os clientes] a ponto de ouvi-los”.

Em uma semana, o inferno da Dell era uma história no The New York 
Times e na Business Week. Centenas de outros blogueiros se juntaram para 
contar suas próprias histórias de “inferno da Dell”. Na época, a Dell ti-
nha uma política interna de não responder publicamente a blogs. Desse 
modo, a empresa permaneceu em silêncio e o pesadelo de relações pú-
blicas tornou-se uma bola de neve. As vendas caíram vertiginosamente, 
juntamente com a reputação da Dell.

A Dell aprendeu com seus erros, e em 2010 lançou um “centro de co-
mandos para ouvir o cliente” para monitorar e responder proativamente 
às conversações online. O fundador e CEO Michael Dell é ativo nas mídias 
sociais, envolvendo-se diretamente com os clientes.
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Em outro incidente, o músico canadense Dave Carroll estava viajando 
pela United Airlines em 2008 e havia despachado seu violão como baga-
gem quando seu avião pousou no aeroporto de O’Hare, em Chicago, a 
caminho de Omaha. Ele ficou preocupado quando viu os carregadores 
de bagagem na esteira jogando violões. Quando chegou a Omaha, ele 
percebeu que o braço de seu violão Taylor avaliado em US$ 3.500 havia 
sido quebrado. Carroll registrou uma reclamação junto à companhia 
aérea, mas eles se recusaram a atendê-lo porque a reclamação não havia 
sido feita no prazo de 24 horas. Durante nove meses, ele tentou negociar 
com a companhia aérea. Finalmente, frustrado, ele escreveu uma música 
intitulada “United Breaks Guitars” (A United quebra violões) e liberou um 
vídeo com a música no YouTube. O refrão da música era: “I should have 
flown with someone else, or gone by car, ‘cause United breaks guitars.” 
(Eu deveria ter voado com outra companhia, ou ido de carro, porque a 
United quebra violões.)

O vídeo foi um hit na Internet. Um dia depois de ter sido liberado, 
ele tinha atingido 150 mil visualizações. Em poucas semanas, o número 
tinha subido para 5 milhões, e em dezembro, a revista Time o listava como 
o número 7 na lista dos vídeos mais virais de 2009.

Depois que o vídeo foi liberado, a United entrou em contato com 
Carroll para tentar acertar a situação, mas parece que seus esforços foram 
muito pequenos e ocorreram tarde demais. Bob Taylor, proprietário da 
Taylor Guitars, deu dois violões gratuitamente a Carroll, e ele recusou a 
compensação oferecida pela United, pedindo que, em vez disso, eles re-
visassem suas políticas de serviço aos clientes e doassem o dinheiro para 
caridade. A United doou US$ 3.000 para o Instituto de Jazz Thelonious 
Monk como um gesto de boa vontade, mas, a essa altura, o estrago já 
havia sido feito.

EfEitos Em cascata podEm sEr iniciados pElos funcionários

Em 2009, dois funcionários da Domino’s fizeram vídeos de si mesmos 
realizando tarefas nojentas com comida – um colocava queijo no nariz 
e muco em sanduíches, enquanto outro narrava – e postaram o vídeo na 
Internet. Um dos funcionários, que se identificou como Kristy, disse: “Em 
cerca de cinco minutos, isso será enviado para entrega e alguém estará 
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comendo, sim, comendo isso, e mal sabem eles que o queijo estava no 
nariz dele e que havia um gás letal que acabou indo parar em seu salame. 
É assim que fazemos na Domino’s.”

Em uma semana, o vídeo tinha acumulado mais de um milhão de 
visualizações. “Fomos pegos de surpresa por dois idiotas com uma câ-
mera de vídeo e uma péssima ideia”, disse o porta-voz da Domino’s Tim 
McIntyre ao The New York Times.

Kristy Hammonds, 31 anos, mais tarde, em um email da empresa, 
disse que foi somente uma piada e que ela sentia muito pelo acontecido. 
Porém o estrago já havia sido feito.

EfEitos Em cascata podEm sEr iniciados por inimigos ou pElos 
concorrEntEs

Em março de 2011, o ativista conservador James O’Keefe, fazendo-se 
passar por membro de um grupo muçulmano de educação, gravou se-
cretamente Ron Schiller, responsável pelo levantamento de fundos da 
NPR (National Public Radio), dizendo que os republicanos eram “racistas” 
e “xenofóbicos” e que a NPR não precisava de fundos do governo federal. 
Schiller pediu demissão e o CEO foi forçado a fazer o mesmo logo depois.

EfEitos Em cascata podEm sEr iniciados por ExEcutivos do alto 
Escalão

Em 30 de junho de 2011, o blog de tecnologia The Boy Genius Report 
publicou um memorando anônimo de um executivo do fabricante de 
Blackberry, Research in Motion (RIM), endereçado à equipe de gerência 
sênior da RIM, que começava com as seguintes palavras: “Perdi a confian-
ça. Embora eu esconda isso no trabalho, minha paixão sofreu um golpe.” 
O comunicado continuava no sentido de pleitear mudanças drásticas.

A empresa emitiu uma resposta oficial dizendo: “É particularmente 
difícil acreditar que um funcionário de alto nível, com uma boa posição 
dentro da empresa, optasse por publicar anonimamente uma carta na web, 
em vez de envolver seus colegas executivos de maneira construtiva... A 
RIM, apesar disso, está totalmente ciente e está lidando agressivamente 
tanto com os desafios quanto com as oportunidades da empresa.”
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O The Boy Genius Report publicou a resposta, mas ao mesmo tempo 
publicou também mais cartas anônimas de funcionários da RIM que 
apoiavam o memorando original e acusavam a RIM de liderança fraca, 
o que levava a um moral baixo em toda a empresa.

a revOlta bancária

Em setembro de 2011, o Bank of America anunciou que começaria a co-
brar 5 dólares por mês de seus clientes pelas compras feitas por meio de 
seus cartões de débito. No início de outubro, Kristen Christian, 27 anos, 
proprietária de uma galeria de arte, residente em Los Angeles, criou uma 
página de evento no Facebook convidando 500 de seus amigos para que 
transferissem suas contas bancárias para cooperativas de crédito locais 
no dia 5 de novembro, o que ela chamou de “Bank Transfer Day” (Dia 
da Transferência Bancária).

“Juntos podemos garantir que essas instituições 
bancárias sempre se lembrarão do dia 5 de novem-
bro”, escreveu ela. “Se transferirmos nossos saldos 
das instituições bancárias que visam ao lucro para 
cooperativas de crédito que não o visam antes dessa 
data, enviaremos uma mensagem clara de que con-
sumidores conscientes não apoiarão empresas com 
práticas de negócios que não são éticas.”

O movimento crescente de Christian rapidamente 
tornou-se uma bola de neve. Em três dias, 8 mil pes-
soas tinham se registrado para atender ao evento.

“Eu estava cansada”, escreveu Christian em outra postagem. “Cansada 
do aumento de tarifas, cansada de não ser capaz de dispor de meu próprio 
dinheiro quando precisava dele, cansada de vê-los usando o pouco que 
tenho para oprimir meus irmãos e minhas irmãs. Então eu resolvi lutar. 
Fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que se juntaram a mim. 
A cada pessoa que respondia a esse evento, meu coração se enchia de alegria. 
Eu, absolutamente sozinha, fechando minha conta bancária, não teria feito 
nenhuma diferença para esses ricaços. Mas com cada um de VOCÊS que 
resolveu lutar comigo... eles não poderão abafar o barulho que faremos.”
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No dia 4 de novembro, um dia antes do Dia da Transferência Bancá-
ria, pelo menos 650 mil pessoas tinham transferido US$ 4,5 bilhões para 
cadernetas de poupança em cooperativas de crédito. Na mesma semana, 
o Bank of America desistiu de seu plano de cobrar tarifas adicionais.

pOder na rede

Ao mudar a maneira pela qual criamos, acessamos e compartilhamos 
informações, as redes sociais estão alterando a estrutura de poder na 
sociedade.

Clientes como Kristen Christian podem pegar um megafone a qual-
quer momento, e se tiverem uma mensagem que ressoe na rede, seu 
conteúdo poderá ganhar impulso muito rapidamente.

Indivíduos desonestos podem torná-lo um alvo em operações agres-
sivas, como fez James O’Keefe, ou podem simplesmente agir de forma 
estúpida, como fizeram os funcionários da Domino’s.

Funcionários insatisfeitos podem espalhar sua mensagem por meio 
de vazamentos ou comunicados anônimos, como aqueles da Starbucks 
e da RIM.

Não importa como aconteça, uma vez que alguma informação é pu-
blicada na rede, ela pode rapidamente sair do controle.

Está claro que redes sociais como o Twitter e o Facebook, que não 
existiam em 1999, ganharam impulso muito mais rapidamente entre a 
população em geral do que em corporações. Os clientes estão se conec-
tando e compartilhando informações com uma velocidade muito mais 
rápida do que as empresas que os servem. Não há dúvidas de que, quando 
se trata de envolvimento com redes sociais, as empresas ficam bem atrás 
em relação aos seus mercados.

Clientes que estão em rede podem passar facilmente por cima de canais 
formais para obter informações e suporte diretamente uns com os outros.

Pense nos lugares que procura quando você quer tomar uma decisão 
sobre compra hoje em dia. Em geral, você vai perguntar para alguém 
antes. Se quiser ir a um restaurante, você poderá acessar o Yelp! ou o 
Urbanspoon para ler sobre recomendações e comentários de clientes. Vai 
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fazer reservas em um hotel? Se você se preocupa com conforto e serviços, 
poderá acessar o Hotels.com para ler alguns comentários, ou se o preço 
for prioridade, poderá acessar o Priceline, onde poderá estipular o preço 
desejado1. Quer ver um filme? Você poderá encontrar as melhores opções 
no Rotten Tomatoes, Netflix ou IMDB2, sites em que os apreciadores de 
filmes possuem voz.

Essas conversas de um para um subvertem os canais tradicionais de 
marketing. Os consumidores confiam mais uns nos outros do que nas 
empresas, as quais têm um interesse óbvio em mostrar boa aparência. Um 
estudo de 2009 da Nielsen revelou que 90% dos consumidores confiavam 
nas recomendações de outros consumidores mais do que em qualquer 
outra forma de propaganda. E os consumidores começaram a reconhecer 
e a exercer seu poder.

Esse poder, por si só, não é necessariamente novo. Os consumidores 
sempre tiveram o poder de escolher o que querem comprar. Consumido-
res e trabalhadores sempre tiveram o poder de compartilhar suas experi-
ências com amigos e colegas. Eles sempre tiveram o poder de promover 
– ou demover – uma empresa com base no que ela promete e entrega. Os 
consumidores sempre foram capazes de votar com suas carteiras.

Porém não estavam conectados a uma rede global com o potencial 
de amplificar suas opiniões e experiências com a força de um furacão. E 
aquela coisinha que chamamos de “linking” faz toda a diferença.

Qualquer ditador vai dizer que para manter o controle do Estado é 
preciso controlar a mídia. Então pergunte a si mesmo: quem controla a 
mídia nos dias de hoje? E em que direção as tendências estão apontando?

Em fevereiro de 2010, uma organização sem fins lucrativos chamada 
WikiLeaks começou a publicar telegramas confidenciais entre o 
Departamento de Estado Norte-Americano e seus consulados, as 
embaixadas e missões diplomáticas pelo mundo. Foi o maior vazamento 
de material confidencial da história do mundo, e não havia nada que o 
governo americano pudesse fazer a respeito. Uma vez que a informação é 

1 N.T.: No Brasil, alguns sites comuns com comentários sobre hotéis ou restaurantes são 
TripAdvisor (http://tripadvisor.com.br) e o viageaqui (http://viageaqui.abril.com.br).

2 N.T.: Alguns sites desse tipo, bastante populares no Brasil, são o CineDica (http://www.
cinedica.com.br) ou o CinePop (www.cinepop.com.br). 
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publicada na rede, ela não pode ser removida. O Wikileaks definitivamente 
mostrou que nenhum segredo, empresarial ou político, está seguro por 
muito tempo.

Dizemos que o consumidor é rei há tanto tempo que isso se tornou 
um clichê. E, na maioria dos casos, nossas ações não estão de acordo 
com essas palavras. No entanto os consumidores serão reis e rainhas 
não apenas no nome, mas de fato. Um por um, os consumidores estão 
reconhecendo o poder que advém de um mundo no qual suas escolhas 
são infinitas e suas vozes são amplificadas. Eles estão se conectando. Eles 
estão se organizando. Eles estão ganhando massa e impulso.

Os consumidores não precisam se revoltar de uma maneira ativa. Tudo 
que é necessário é que uma nova empresa apareça e ofereça um serviço 
melhor. Consumidores conectados se tornarão cientes da existência de 
tais serviços muito mais facilmente do que no passado e compartilharão 
as informações muito mais rapidamente também. Se o novo serviço for 
interessante, rapidamente sofrerá um efeito cascata pela rede.

Algumas empresas descobriram como criar esses tipos de relaciona-
mentos diretos. A Amazon permitiu que os clientes escrevessem comen-
tários negativos no site da loja desde o dia em que ela surgiu no mercado. 
Foi uma decisão controversa na época. Por que uma loja permitiria que 
alguém postasse informações que ajudariam um cliente a decidir-se por 
não comprar algo? Jeff Bezos lembra-se de um editor que telefonou para 
ele dizendo: “Acho que você não entende de seu negócio. Você ganha 
dinheiro vendendo livros.” Contudo Bezos sabia muito bem o que es-
tava fazendo. Ele compreendeu que o que os consumidores conectados 
valorizam é uma empresa que os ajudará a tomar melhores decisões de 
compra. E hoje todos nós compreendemos isso.

Pensar que essa revolução do consumidor não afetará seus negócios 
é uma ingenuidade. Isso afetará todos os negócios. Já está provocando 
mudanças no equilíbrio do poder. Está mudando o modo como o poder 
é controlado e exercido. Mudará o modo como as empresas estão orga-
nizadas e a maneira pela qual fazem negócios.

No futuro, todo consumidor será um consumidor conectado. E se 
quiser conquistar consumidores conectados, você deverá tornar-se uma 
empresa conectada.
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nOtas para O capítulO 1

A maior parte das histórias deste capítulo pode ser facilmente encontrada 
por meio de uma busca no Google. Fontes que influenciaram incluem 
os dizeres e escritos de Doc Searls, David Weinberger, Clay Shirky, Peter 
Kim e Dion Hinchcliffe. Se você ainda não leu, dê uma olhada no The 
Cluetrain Manifesto (ver bibliografia).

starbucks

Para essa história, sou devedor dos pensamentos cândidos de Howard 
Schultz expressos em seu livro Em frente: como a Starbucks lutou por sua vida 
sem perder a alma3, (Rio de Janeiro, Campus-Elsevier, 2011).

domino’s

Stephanie Clifford, “Video Prank at Domino’s Taints Brand” (Brincadeira 
de mau gosto em vídeo na Domino’s deturpa a marca), The New York Times, 
15 de abril de 2009.

bank of amErica

Números referentes a saques provenientes do comunicado da Credit 
Union National Association de 4 de novembro de 2011.

rEcomEndaçõEs dE consumidorEs

2009 Nielsen Global Online Consumer Survey (Pesquisa global feita pela 
Nielsen em 2009 sobre consumidores online).

amazon

“Jeff Bezos lembra-se de um editor que telefonou para ele dizendo: ‘Acho 
que você não entende de seu negócio. Você ganha dinheiro vendendo 
livros.’” De “A Conversation with Jeff Bezos” (Uma conversa com Jeff 
Bezos), por François Bourboulon, Les Echos (blog), 23 de junho de 2011.

3 N.T.: Eventuais citações desse livro presentes nesta obra foram traduzidas com base nas 
citações originais em inglês.


