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Como manter o relacionamento 
com os clientes mesmo de 

portas fechadas?

A comunicação é a 
peça fundamental 
para garantir um bom 
relacionamento com 
os clientes

Com a pandemia e o 
isolamento social, ela 
se torna ainda mais 

importante para garantir a 
sobrevivência de qualquer 
negócio. Neste cenário, 
existe uma ferramenta 
extremamente poderosa 
capaz de auxiliar a manter 
esse relacionamento próxi-
mo mesmo com as portas 
fechadas: a tecnologia.

Em um mundo marcado 
pela transformação digital, 
os consumidores também 
se adaptaram e se tornaram 
entusiastas dessas novas 
possibilidades. Segundo 
uma pesquisa conduzida 
pela KPMG, o perfil do 
consumidor se tornou mais 
consciente, reflexivo, seleti-
vo e disposto a economizar. 

Nos dados divulgados, 
68% disseram priorizar a 
confiança com a marca, 
71% segurança pessoal e, 
73% facilidade na compra. 
Para acompanhar um con-
sumidor tão moderno e 
manter um relacionamento 
próximo com ele em meio 
ao distanciamento social, 
somente a tecnologia é capaz 
de permitir que as empresas 
identifiquem em quais canais 
seus consumidores se en-
contram para, a partir disso, 
entender a melhor maneira 
de se comunicar com eles.

As empresas podem ex-
perimentar as mais diversas 
plataformas e criar canais 
online de comunicação e 
divulgação ágeis e velo-
zes. Além dos meios mais 
comuns, como as redes 
sociais, muitas organizações 
estão apostando em grandes 
avanços como os bots – os 
famosos robôs usados, em 
sua maioria, para otimizar 
e trazer maior assertividade 

ao processo de atendimento 
eletrônico ao cliente.

Quando utilizadas em 
conjunto, essa versatilida-
de proporciona uma maior 
abrangência, uma comuni-
cação fluida e direta entre 
as partes e, principalmente, 
a possibilidade de ouvir as 
opiniões dos clientes sobre 
seus produtos e serviços. O 
feedback é uma ferramenta 
riquíssima para que seja 
possível analisar o que está 
dando certo e o que pode 
ser aperfeiçoado.

Não há dúvida de que a 
tecnologia é a melhor fer-
ramenta para garantir um 
relacionamento próximo 
com os clientes. Contudo, é 
importante ressaltar que ela 
não deve ser uma estratégia 
isolada para essa finalidade.

Em conjunto com essas 
ferramentas, as empresas 
devem investir em um time 
capacitado que entenda 
quem são seus clientes, 
suas dores, preferências e 
necessidades. 

O Customer Centricity, do 
inglês “cliente no centro”, 
mostra ao cliente que ele é 
importante para sua empresa 
e que o seu sucesso depende 
do sucesso dele. Se o seu 
negócio está enfrentando 
dificuldade em manter um 
relacionamento próximo com 
os consumidores, a grande 
dica é buscar se manter à 
disposição por meio das mais 
diversas plataformas online. 

Personalize o atendimen-
to, contrate profissionais 
apaixonados e apaixonantes 
e, faça o que for preciso para 
estar com o seu cliente. 
Precisamos de um senso 
de urgência em meio a este 
cenário, mas acima de tudo, 
precisamos ser únicos e 
muito eficientes.

(*) - É Head de Customer Success na 
Pontaltech, empresa especializada 

em soluções integradas de voz, SMS, 
e-mail, chatbots e RCS 

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

O pretendente: RAUL VICTOR DE SOUZA SANTOS, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Nova Fátima, PR, data-nascimento: 08/12/1988, residen-
te e domiciliado no Cangaíba, São Paulo, SP, filho de Antonio Santos Filho e de Mirlene 
de Souza Santos. A pretendente: SANDRA AGATHA ESTÉCIO, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
data-nascimento: 19/01/2000, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Clarice Estécio.

O pretendente: RONALDO GRANITO, profissão: advogado, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 04/09/1974, residente e domi-
ciliado na Vila Matilde, São Paulo, SP, filho de Armando Aparecido Granito e de Odete 
Aparecida Teixeira Granito. A pretendente: ALINE MARTOS TARDIVO, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
data-nascimento: 29/01/1975, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Carlos Tardivo e de Nercy Martos Tardivo.

O pretendente: NICHOLAS PICCOLI TSCHERKAS, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 04/10/1994, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Willian Piloto Tscherkas 
e de Adriana Piccoli Tscherkas. A pretendente: ANA CLARA CUBAS PERANOVICH, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Atibaia, SP, data-nascimento: 
16/07/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João 
Ivo Silveira Peranovich e de Antonia Aparecida Pinto Cubas Peranovich.

O pretendente: ADSON RENAN SOUZA PEREIRA, profissão: analista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Caculé, BA, data-nascimento: 25/04/1992, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Cotrim Pereira e de Rosa Alice de Souza 
Pereira. A pretendente: HILLA NASCIMENTO FERREIRA, profissão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 17/09/1995, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Cicero Fernandes 
Ferreira e de Josiane do Nascimento Silva.

O pretendente: AMÉRICO JOSÉ MATA DA SILVA, profissão: pescador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: na Freguesia de Póvoa de Varzim, Concelho de Póvoa de 
Varzim, em Portugal, data-nascimento: 18/01/1974, residente e domiciliado em Póvoa de 
Varzim - Portugal, filho de Américo António André da Silva e de Maria da Conceição dos 
Santos da Mota da Silva. A pretendente: EDJANE DA SILVA MALAQUIAS, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Campina Grande, PB, data-nascimento: 
22/07/1972, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Malaquias Neto e de Edite Maria da Silva Malaquias.

O pretendente: RAFAEL LIMA VASCONCELOS, profissão: analista de dados, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Açailândia, MA, data-nascimento: 07/11/1991, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Raimundo Alves de Vascon-
celos e de Antonia Ilda Conceição Lima. A pretendente: MAYARA AMORIM DE BRITO, 
profissão: analista de dados, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, 
SP, data-nascimento: 06/04/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de André Luiz Sardinha de Brito e de Luciene Aparecida Pereira Amorim.

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO PEDROSO, profissão: operador de 
atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
13/12/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alberto Pedroso Junior e 
de Simone Regina Ribeiro Pedroso. A pretendente: VICTORIA CAROLINA FANTINELLI 
LIMA, profissão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 27/12/1999, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de William Ribeiro Lima e de Giselle Fantinelli.

Leandro Scalise (*) 
 

O avanço da tecno-
logia e das auto-
matizações trou-

xe diversos benefícios 
para o atendimento ao 
cliente. Entretanto, é 
na união do serviço 
automatizado com a 
humanização que as em-
presas podem encontrar 
o caminho ideal na busca 
pela satisfação do consu-
midor. Mas como dosar 
isso? Antes de entrar 
nessa questão preci-
samos entender que a 
experiência do cliente 
está cada dia mais em 
evidência. 

Hoje, há no Brasil 134 
milhões de usuários de 
internet e o celular é 
usado por 99% das pes-
soas conectadas no país, 
segundo o CGI - Comitê 
Gestor da Internet no 
Brasil. Ou seja, esse 
maior acesso à internet 
facilita a comunicação 
com milhares de pessoas 
em apenas um clique. 
Quando um consumidor 
tem uma má experiência, 
ele consegue comparti-
lhar e expor sua opinião, 
rapidamente, para que 
outras pessoas tenham 
conhecimento. 

No outro lado, a tecno-
logia também possibilita 
às empresas facilitar o 
contato para proporcio-
nar uma experiência po-
sitiva ao consumidor, por 
meio do canal que ele se 
sinta mais confortável, 
seja pelas redes sociais, 
telefone, WhatsApp ou 
até mesmo via chat. 
Mas, agora, voltamos ao 
nosso tema central. Ao 
contrário do que muitos 
imaginam, o atendimen-
to pelos canais digitais 
não precisa e nem deve 
deixar de ser humani-
zado. 

Mesmo sendo muito 
útil para otimizar pro-
cessos, abusar das au-
tomatizações pode fazer 
com que o atendimento 
perca a sensibilidade de 
um ser humano e tam-

Abusar da automatização pode fazer com que o atendimento perca a 
sensibilidade de um ser humano.

Até onde deve ir um 
atendimento por bot e começar 

o atendimento humano?
Mesmo sendo muito útil para otimizar processos, abusar das automatizações pode fazer com que o 
atendimento perca a sensibilidade de um ser humano e também com que o cliente se sinta menos 
valorizado em algumas situações

da marca com clientes, 
resolvendo problemas e 
não apenas atendendo 
suas reclamações. Um 
dos principais benefícios 
é a melhora da reputação 
da marca e a fidelização 
dos clientes. Além disso, 
a fidelidade alcançada, 
junto à confiança do 
consumidor, resulta no 
crescimento da base de 
clientes ativos. 

Ou seja, quanto mais 
clientes satisfeitos, me-
nos clientes deixando de 
comprar. Logo, é possí-
vel mantê-los por mais 
tempo, aumentando ven-
das e faturamento. Os 
chatbots podem sim ser 
fortes aliados na estra-
tégia de uma empresa, 
mas jamais substituirão 
o lado humano, uma vez 
que o atendimento rea-
lizado por pessoas tem 
como pilar principal co-
locar o cliente no centro 
da estratégia, estar mais 
próximo do consumidor, 
propor um diálogo fluido 
e realmente entender 
todas as suas necessi-
dades. 

(*) - É professor no Disruptive 
MBA e uma das principais referências 
em marketing e sócio-fundador e CEO 

da RankMyAPP, responsável pela 
gestão do portfólio de produtos da 

empresa, entre eles o Pulse Solution.

bém com que o cliente se 
sinta menos valorizado 
em algumas situações. 
Ao apostar totalmente 
em chatbots, a marca 
se distancia do cliente, 
reduzindo a chance de 
uma conexão mais ge-
nuína com ele. Com a 
pandemia, o atendimen-
to humano foi reduzido 
e as interações por meio 
de bots cresceram. 

Mas esse atendimento 
robotizado pode deixar 
a desejar em diversas 
ocasiões, por exemplo 
quando o consumidor 
faz uma compra e depois 
precisa de uma troca ou 
um reembolso. Mas há 
formas positivas de usar 
o atendimento via robô, 
como por exemplo a BIA, 
assistente virtual com 
inteligência artificial do 
Bradesco, que passou, 
inclusive, a dar respostas 
assertivas a mensagens 
de assédio. 

Mas, apesar dos bots 
facilitarem as interações 
entre empresa e consu-
midor, as pessoas ainda 
preferem o atendimento 
humanizado. Um levan-
tamento realizado pela 
McKinsey & Company 
mostrou que 70% da 
experiência de compra 

de um cliente se baseia 
na forma com que ele é 
tratado, algumas vezes 
o produto em si e seu 
preço ficam em segun-
do plano.  Então como 
dosar? Como saber até 
onde deve ir um atendi-
mento por bot e quando 
iniciar o atendimento 
por pessoas? 

A solução pode ser o 
uso dos bots para tria-
gem de atendimentos 
e de pessoas para o 
contato na resolução 
de problemas. Uma das 
principais evoluções 
que o atendimento ro-
botizado trouxe para as 
empresas é o filtro que 
pré-direciona o aten-
dimento para pessoas 
reais. Na perspectiva das 
empresas, essa robotiza-
ção do pré-atendimento 
gera redução de custos, 
já na visão do cliente, os 
bots podem trazer eco-
nomia de tempo, uma vez 
que um filtro automático 
pode levá-lo, diretamen-
te, para um operador 
especializado no assunto 
em que precisa tratar. 

Após este pré-aten-
dimento, utilizar um 
atendente real, humano, 
é a melhor maneira de 
elevar o relacionamento 
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