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Como reter seu cliente 
em tempos de crise?

É fato – a pandemia 
acelerou a 
transformação digital

Era impossível, dois 
meses atrás, imaginar 
que o mundo iria so-

frer uma crise tão forte a pon-
to de mudar profundamente 
nossas vidas. A nova realida-
de fez com que as empresas 
e nós mesmos mudássemos 
nossos comportamentos, 
processos, hábitos, valores e 
atitudes. No mercado de tra-
balho, as transformações nos 
obrigaram a responder muito 
rápido e buscar soluções para 
nos mantermos em pé. Novas 
estratégias foram traçadas, 
novos canais de comunicação 
e processos foram criados 
e, principalmente, mudou o 
olhar para o cliente.  

Estamos num cenário de in-
certezas políticas e econômi-
cas e a resposta de qualquer 
organização, independente 
do segmento, precisa ser 
rápida e flexível. Diante 
disso, podemos identificar 
três tipos de empresários. 
Para aqueles que conseguem 
manter o negócio, as mudan-
ças estão fazendo a diferença 
e, talvez até, deixem de ser 
temporárias, pois muitos 
enxergaram novos caminhos 
e estratégias para conquistar 
ou fidelizar ainda mais seus 
clientes. 

Infelizmente, outros não 
conseguiram e sucumbiram à 
crise com o fechamento das 
portas. Existe ainda os que 
estão reformulando toda sua 
operação para buscar novas 
oportunidades. O grande 
desafio é saber para onde ir, 
o que deve ser cortado, em 
que investir, e, claro, como 
manter e fidelizar ainda mais 
cada um dos seus clientes. 

Dessas três categorias, é 
possível dizer que aquele que 
não está presente no mundo 
digital virou um fantasma. 

Muitas mudanças estão 
acontecendo, desde o rela-
cionamento com os clientes, 
a forma de fazer negócios, 
como os consumidores estão 
encontrando as marcas e 
como o mundo as vê. Che-
gou o momento do online, 
é preciso investir e apostar 
nisso, afinal muitos só conse-
guiram sobreviver por conta 
da tecnologia. Este é um 
dos primeiros passos para 
manter seus clientes: mostrar 
presença diferenciada no 
universo digital. Analise es-
trategicamente os rumos do 
negócio e o comportamento 
de suas personas, atenda às 
necessidades do seu público 
alvo, encontre soluções para 
os problemas. 

O que sua empresa pre-
cisa oferecer é qualidade, 
criatividade e, claro, um 
custo-benefício relevante. 
Sabe qual o segredo para 
atingir o sucesso dessa for-
ma? Conhecer seu cliente 
como um todo. Afinal, o 
momento exige flexibilidade 
e foco em resultados. Todos 
foram afetados, a pandemia 
chegou de surpresa com 
efeitos imprevisíveis. Porém, 
para nos mantermos firmes 
no mercado, precisamos 
estar flexíveis às mudanças, 
e, principalmente, fortalecer 
a parceria com cada cliente, 
tendo empatia, criatividade 
e proximidade. 

Agora é uma fase em que 
temos de mostrar a importân-
cia do nosso trabalho: sugerir 
novas ideias e ações, investir 
em um bom atendimento 
e criar maneiras diferentes 
nos processos. Tudo isso faz 
a diferença, pois o cliente 
espera que agora, mais do 
que nunca, você supere suas 
expectativas. A relação que 
a empresa constrói com seus 
clientes é a base de qualquer 
negócio. Por isso, seja em 
tempos de crise ou não, o 
relacionamento é essencial 
para o sucesso. 

Já dizia Philip Kotler que 
“reter clientes pode ser de 
cinco a sete vezes mais eco-
nômico do que investir em 
novos clientes”. Então, dê 
um passo à frente e aproveite 
esse cenário para reformular 
sua visão sobre esse que é 
seu principal ativo. Criar uma 
relação de confiança é um 
bom começo, mas agora é o 
momento de fortificar esses 
laços. Esteja pronto para se 
aproximar e se fazer dispo-
nível aproveitando os meios 
que você tem, como as redes 
sociais e o WhatsApp. 

Todos estão procurando 
uma forma de economizar e 
ser mais rentáveis — pois o 
próprio consumidor final está 
revendo orçamentos e aper-
tando o cinto. A vantagem é 
que, quando um cliente é fiel 
à sua marca, você geralmente 
não é lembrado em momen-
tos de cortes. Comprometi-
mento é a palavra-chave para 
reter o cliente. E precisamos 
ir além: entender o negócio, 
suas personas, as estratégias, 
tudo isso é fundamental para 
que possamos atingir um 
resultado efetivo. 

Para sermos assertivos, 
precisamos ouvir mais o 
cliente e encontrar soluções 
que sejam de fato aquilo de 
que ele precisa.

(*) - É designer, especialista em 
atendimento e gerente comercial 

da Smartcom Inteligência em 
Comunicação.

Cristiane Bittar (*)

Em meio ao isolamento social, a saída para muitos têm sido 
o crédito consignado online. De acordo com a Prestho - fintech 
especializada em crédito consignado para a terceira idade -, na 
última quinzena do mês de março, os pedidos de empréstimo 
online cresceram 28%. Além disso, o levantamento mostra um 
aumento de 21,55% nas solicitações de crédito realizadas por 
idosos acima dos 65 anos. 

Com processos práticos e rápidos, o idoso, aposentado e até 
mesmo o servidor federal consegue realizar o pedido de crédito 
consignado diretamente do computador, tablets e celulares. 
Pensando nisso, o especialista Diego Andrade, fundador da 
Prestho, dá dicas de segurança na hora de pedir um empréstimo 
online evitando cair em fraudes.
 1) Verifique a veracidade do site - Verifique no endereço 

do site, no topo do navegador, se contém a sigla “https” 
em vez de “http”.  Essa única letra diferente indica que 
o site está seguro. Outra dica é olhar se tem o símbolo de 
um cadeado fechado, o que indica uma conexão segura 
e criptografada.

 2) Pesquise a reputação da empresa - Procure o nome da 
empresa em sites de confiança, como o Reclame Aqui. Nele, 
é possível ver depoimentos de pessoas que passaram por 
situações negativas com a empresa, evitando que você caia 
no mesmo problema. Outra forma é pesquisar se a empresa 
de fato existe, procurando nas redes sociais, por exemplo.

 3) Não faça pagamentos adiantados - Desconfie se pe-
direm para depositar algum valor adiantado para liberar 
o empréstimo. Isso é ilegal e é bem provável que seja um 
golpe. Também fique esperto se te apressarem para fechar 
o negócio logo. Um empréstimo é algo pensado que requer 
pesquisa e tempo de decisão. Na dúvida, não feche.

 4) Não passe senhas e acesso à conta bancária - Ao 
contratar o empréstimo consignado não é necessário 
informar nenhuma senha de uso pessoal (informação si-

As análises de crédito são feitas através 
dos sites oficiais e aplicativos.
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Porém, com a epidemia 
do Coronavírus e a 
necessidade de qua-

rentena, o trabalho remoto 
se transformou na única so-
lução para a sobrevivência de 
muitos negócios, forçando 
quem não estava preparado 
a se adaptar. 

Levantamento realizado 
pelo IBGE aponta que em 
2018, 3,8 milhões de brasi-
leiros trabalhavam dentro 
de casa, número que já era 
21% maior que o registrado 
em 2017. Agora, de acordo 
com pesquisa da empresa de 
monitoramento de mercado 
Hibou, 6 em cada 10 brasi-
leiros estão trabalhando em 
home office. E este número 
deve aumentar. A FGV proje-
ta que o número de empresas 
que irá adotar o trabalho 
remoto após a pandemia 
deverá crescer 30%. 

Para Douglas Enoki, ge-
rente de arquitetura da 
IT’S Informov, esta é a hora 
de repensar o trabalho nas 
empresas. “A situação atual 
colocou a todos nós uma 
imposição de trabalho que 
antes era flexibilizado por 
determinação de cada em-
presa. Havia muita discussão 
sobre como o home office 

Projetos de escritórios e espaços corporativos devem mudar.
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DIOGO COSTA ARAUJO, profissão: aux. técnico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliado em Gua-
rulhos, SP, filho de José Neves de Araujo e de Josefa Vicente da Costa de Araujo. A preten-
dente: PRISCILA HARUMI KOYAMA, profissão: coordenadora de negócios, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Sergio Shigueru Koyama e de Margarida Takahashi Koyama.

O pretendente: ANTONIO CARVALHAL, de nacionalidade brasileira, aposentado, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1956), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de José de Carvalhal e de Anna Carvalhal. O pretendente: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em Santos, SP, no dia (27/02/1982), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdeci de Oliveira e de Creuza Pereira Silva.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O futuro dos escritórios 
após a quarentena

O home office era uma prática adotada por algumas empresas, às vezes de forma apenas experimental, 
e vista com cautela por outras

Sem a tecnologia, a eficiência 
produtiva do colaborador em 
home office é muito baixa”, 
explica o arquiteto. 

Nas casas, o impacto do 
home office também aconte-
ce. A tendência é que as pes-
soas passem a se preocupar 
cada vez mais com a criação 
de espaços adequados para 
o trabalho em suas residên-
cias. Isso inclui o estabeleci-
mento de áreas dedicadas, 
com escrivaninhas, cadeiras 
e iluminação próprias, além 
de objetos decorativos e ar-
tigos que atendam os gostos 
de cada um. 

“Trabalhar em condições 
precárias em casa pode re-
sultar em perdas de atenção 
e foco na produtividade. En-
tendo que devemos investir 
cada vez mais nas casas no 
conforto do colaborador, 
com iluminação, acústica e 
isolamento bem pensados. 
Isso se assemelha ao que 
já está sendo aplicado nos 
escritórios, com conceitos 
como biofilia e neuroarqui-
tetura, sempre pensando no 
bem-estar e na produtivi-
dade das pessoas”, resume 
Douglas. 

Fonte e mais informações: 
(www.itsinformov.com.br).

afetaria a produtividade das 
pessoas. De certa forma, o 
que temos observado é que 
a produtividade aumentou”. 
Diante do crescimento do 
trabalho remoto, os projetos 
de escritórios e espaços cor-
porativos deve mudar.

“Áreas colaborativas po-
dem ganhar mais espaço, 
possibilitando que as pesso-
as se reúnam no escritório 
esporadicamente. Como 
consequência, as áreas de 
staff, as mesas fixas, po-
dem sofrer uma redução”, 
acredita Douglas. Neste 
cenário, apenas as pessoas 
cujo trabalho presencial seja 
imprescindível teriam mesas 

fixas no escritório. A maior 
parte do espaço seria ocu-
pado por salas de reunião, 
áreas de descontração e des-
compressão, salas de leitura 
e descanso. Este formato 
se assemelha ao que já vem 
sendo feito há algum tempo 
por gigantes da tecnologia, 
como Google e Facebook. 

Douglas alerta, porém, que 
estas mudanças dependem 
de cada empresa, do tipo de 
negócio e de sua política de 
trabalho. “Vale ressaltar que 
as empresas que investem 
em tecnologia focada neste 
tipo de colaboração remota 
são as que mais deverão 
alterar a forma de trabalho. 

Como contratar crédito consignado pela 
internet sem cair numa cilada

gilosa). O banco, correspondente ou fintechs, geralmente 
pede documentos básicos como RG, CPF, comprovante 
de endereço e comprovante de renda. 

 5) Preste atenção ao tirar dúvidas na internet - Ao tirar 
dúvidas nas redes sociais, muitos golpistas aproveitam 
para atrair pessoas com falsas soluções de crédito. Então 
fique atento aos comentários ou mensagens em seu perfil 
com possibilidades de empréstimos por terceiros. Procure 
o tirar dúvidas nos canais oficiais: site, chat do aplicativo 
ou nos telefones de contato. 

 6) Não colocar dados pessoais nas redes sociais - Não 
deixe endereço, CPF, RG e telefone em comentários 
abertos de redes sociais. Fraudadores podem usar os 
dados e até mesmo ligarem se passando pela empresa. 
As análises de crédito são feitas através dos sites oficiais 
e aplicativos (Fonte: www.prestho.com.br).

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LUIz EVERSON BRASIL FREIRES, profissão: montador de autos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 12/04/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Paulino Freires Sobrinho e de 
Eugenia Brasil Freires. A pretendente: MONIqUE OLIVEIRA DE LIMA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/04/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro José de Santana de Lima 
e de Ivanilda de Oliveira.

O pretendente: ROBERTO OLIVEIRA ALVES, profissão: auxiliar de extrusão, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Malhada de Pedras, BA, data-nascimento: 19/05/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Coqueiro Alves 
e de Maria Oliveira Santos. A pretendente: MARLI DOS SANTOS SILVA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Andorinha, BA, data-
nascimento: 06/10/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Otávio Salustiano da Silva e de Albertina dos Santos Silva.

O pretendente: SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 30/05/1996, residente e domiciliado 
em Cabreúva, SP, filho de Cicero Leitão da Silva e de Maria Maxima de Oliveira da Silva. 
A pretendente: GIOVANA RAINE DE SOUzA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidney Monteiro dos Santos 
e de Suzana Cristina de Souza.

O pretendente: JONAS ALBERTO DOS REIS UCHOA, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1999, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jose Roberto Dias Uchoa e de Eunice Alves dos 
Reis Uchoa. A pretendente: ASMINIA BARROS FARIAS DOS SANTOS, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Farias dos Santos 
e de Tania Maria Barros Bomfim.

O pretendente: ALEx PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 28/02/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Pereira da Silva e de Maria José Pereira 
da Silva. A pretendente: BEATRIz RASINO DO NASCIMENTO, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Nunes do Nascimento e de 
Elisabete Aparecida Rodrigues Rasino.

O pretendente: LUIz EDUARDO COSTA, profissão: operador de telemarketing, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 03/12/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Americo Donizete Costa e de Maria 
Aparecida Soares de Moraes Costa. A pretendente: JÉSSICA FONSECA BEzERRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Temistico 
Bezerra Filho e de Eliane Machado Fonseca Bezerra.

O pretendente: LINCOLN DE MOURA SILVA ARAUJO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1999, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Cicero Manoel de Araujo e de Adriana 
de Moura Silva de Araujo. A pretendente: JHENYFFER SOARES SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano de Freitas Santos 
e de Carmen de Assis Soares Santos.

O pretendente: MARCKSUEL MONTEIRO RIBEIRO, profissão: assistente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São José da Tapera, AL, data-nascimento: 31/03/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco da Silva Ribeiro e 
de Aparecida Monteiro Ribeiro. A pretendente: ERILzA DOS SANTOS SILVA, profissão: 
bióloga, estado civil: solteira, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 
11/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ernandes de 
Farias Silva e de Maria Nailza dos Santos Silva.

O pretendente: LUCAS BELTRAN DE ASSUNçãO, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos Sousa de Assunção e de Karina 
Cristina Beltran de Assunção. A pretendente: JAINE VIEIRA LIMA, profissão: auxiliar 
de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jean Carlos 
dos Santos Lima e de Marli Vieira Lima. Es
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