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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: EDUARDO ALBUQUERQUE AGUIAR, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 07/06/1998, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Eduardo Santos 
Aguiar e de Elaine Cristina Albuquerque da Silva. A pretendente: VITÓRIA COSTA MO-
REIRA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé, SP, data-nascimento: 18/11/1999, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Sergio Costa Moreira e de Maria Aparecida Siqueira.

O pretendente: ROBERT RIBEIRO, profissão: agrônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Lagoinha, SP, data-nascimento: 09/12/1988, residente e domiciliado em 
Lagoinha, SP, filho de Benedicto Ribeiro e de Maria Nazaret de Fatima Ferreira Ribeiro. 
A pretendente: BEATRIZ DE ESPIRITO AUGUSTI, profissão: médica veterinária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/11/1993, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fernando Augusti e de Soreny 
de Espirito Augusti.

O pretendente: SEBASTIÃO FERREIRA, profissão: gráfico, estado civil: divorciado, na-
turalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 17/04/1961, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Roque Ferreira e de Divina 
Aparecida Marcelino Ferreira. A pretendente: LUCIMAR DE ALMEIDA CAMARGO, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, 
data-nascimento: 17/09/1961, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Diogo Camargo e de Maria Aparecida de Almeida Cavalcanti Camargo.

O pretendente: MATHEUS DE CASTRO FERREIRA COELHO, profissão: assistente 
financeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: em Petrolina, PE, data-nascimento: 
14/12/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Luiz Coelho e de Abigail de Castro Ferreira Coelho. A pretendente: NATHALIA GAIA DA 
SILVA, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, 
data-nascimento: 01/11/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Oséias Gaia da Silva e de Regiane Vieira Gaia da Silva.

O pretendente: PAULO GUILHERME CARRERA MUHANAK DIB, profissão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 17/05/1993, 
residente e domiciliado no Artur Alvim, São Paulo, SP, filho de Omar Muhanak Dib e de 
Encarnação Benites Carrera Dib. A pretendente: BEATRIZ ELIETE DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
29/03/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Daniel 
Pedro da Silva e de Margareth Custódio da Silva.

O pretendente: DRAUSIO RODRIGUES SANTOS, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 01/01/1975, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Claudio Rossi dos 
Santos e de Alice Rodrigues dos Santos. A pretendente: ELEN CRISTINA CARDOSO 
MARTINS, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São 
Miguel, SP, data-nascimento: 01/12/1976, residente e domiciliada na Vila Curuçá Velha, 
São Paulo, SP, filha de Eduardo Cardoso Martins e de Ercilia Azarias Cardoso Martins.

O pretendente: WDEENDERSON ALVES FONTES, profissão: instrumentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pau de Ferros, RN, data-nascimento: 25/05/1989, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Neto Pessoa Fontes e de 
Luzeneide Alves de Lima Fontes. A pretendente: ADRIANA DINIZ SANTOS, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nas-
cimento: 01/10/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Rogerio Ribeiro Santos e de Izaura Diniz.

O pretendente: MARCOS TADEU DE ARAUJO, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, data-nascimento: 18/03/1960, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ivo Brito de Araujo e de Benedita 
Pinheiro de Araujo. A pretendente: EUNICE DUARTE DE LIMA, profissão: advogada, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/01/1968, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Duarte de Lima e 
de Olivia Jorge de Lima.

O pretendente: IGOR SIQUEIRA GALLUCCI, profissão: coordenador de operações, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/09/1982, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rafael Gallucci 
e de Marleide Melo Siqueira Gallucci. A pretendente: ERICA VIEIRA DOS ANJOS, 
profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória de Santo Antão, PE, 
data-nascimento: 10/09/1989, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Airton Eugenio dos Anjos e de Maria de Lourdes Vieira dos Anjos.

O pretendente: ALESSANDRO VIEIRA DE ALMEIDA, profissão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 07/08/1975, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdemar Eutímio de 
Almeida e de Ademilda Maria Vieira de Almeida. A pretendente: ANA PAULA DOS SAN-
TOS ALMEIDA, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Riacho de 
Santana, BA, data-nascimento: 27/07/1995, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Antonio José de Almeida e de Maria Leolina dos Santos Almeida.

O pretendente: DIEGO CARRIÃO PIMENTA, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/03/1986, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Robinson Tomé Pimenta e de Teresinha 
de Fatima de Souza Carrião Pimenta. A pretendente: PALOMA FERREIRA GASPAR 
SILVA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, 
data-nascimento: 01/03/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Claudionor Ferreira da Silva e de Mariluse Maria Gaspar Silva.

O pretendente: HEITOR GREGORIO DOS SANTOS, profissão: analista de sistemas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 25/03/1996, 
residente e domiciliado em Penha de França São Paulo, SP, filho de Gargton Gregorio dos 
Santos e de Vanuzia Rodrigues Ribas. A pretendente: ROBERTA PEDROSO MACHADO, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, 
SP, data-nascimento: 26/11/1999, residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, 
filha de Valdinei Alexandro Alves Machado e de Roberta Carteiro Pedroso Machado.

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:

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

A pretendente: ANDRIELE BEZERRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/08/1990), estado civil solteira, profissão agente de viagem, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Rodrigues de Oliveira 
e de Raimunda Alves Bezerra. A pretendente: PAULA DE MATOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrada em São Bernardo do Campo - SP), no dia 
(26/10/1990), estado civil solteira, profissão técnica de informática, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro de Matos Silva e de Solange Maria de Sousa.

O pretendente: PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Itupiranga - PA, no dia (16/12/1988), estado civil solteiro, profissão bancário, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Roberto da Silva e de Sara dos 
Santos Souza. A pretendente: ÁGATHA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Osasco - SP, no dia (03/12/1991), estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
residente e domiciliada em Osasco - SP, filha de Eliel Trindade dos Santos e de Nerilda de 
Oliveira Santos. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1° Subdistrito, do 
município de Osasco, neste Estado, a qual autua a Habilitação do casamento.

A pretendente: CAROLINE FERNANDES TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida 
em Guarulhos - SP (Registrada Distrito - Itaim Paulista, nesta Capital), no dia (20/04/1994), 
estado civil solteira, profissão escriturária, residente e domiciliada nesta Capital São 
Paulo - SP, filha de Sergio Teixeira e de Maria de Fatima Fernandes Meira Teixeira. A 
pretendente: PAULINA FERNANDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida 
em Santo André - SP (Registrada neste Subdistrito, Cangaíba), no dia (10/02/1996), 
estado civil solteira, profissão secretária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Aparecido Pereira de Souza e de Lucineide Fernandes da Silva.

O pretendente: FÁBIO RAFAEL CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (07/08/1980), estado civil solteiro, profissão frentista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Elisio Jacinto Cavalcante 
e de Luiza Rodrigues Rafael Cavalcante. A pretendente: ADRIANA VERONEZI, de nacio-
nalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/06/1983), estado civil 
divorciada, profissão analista de recursos humanos, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Alberto Magno Veronezi e de Luci Penha dos Santos Veronezi.

O pretendente: FLAVIO DA SILVA SANTOS, de nacionali dade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/03/1985), estado civil solteiro, profissão porteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro dos Santos e 
de Maria Gorete da Silva. A pretendente: VIVIAN PAULA GRAVINA DE ARAUJO, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/03/1980), estado 
civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Irineu Pimentel de Araujo e de Neusa Glória Gravina de Araujo.

O pretendente: LEANDRO MOURA MACHADO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/11/1984), estado civil divorciado, profissão ins-
petor de alunos, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso 
Machado e de Penha de Fatima de Moura. A pretendente: FERNANDA DE OLIVEIRA 
FREITAS, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/04/1986), 
estado civil divorciada, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Fernando de Oliveira Freitas e de Maria Lindací de Oliveira Freitas.

O pretendente: GABRIEL TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em Osasco - 
SP, no dia (07/12/1998), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Rinaldo Teixeira e de Raquel Rodrigues Costa 
Teixeira. A pretendente: MARYANA ESCOBAR BALTUSIS, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/09/1999), estado civil solteira, profis-
são·autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ericsson 
Garcia Baltusis e de Ana Cristina Escobar Baltusis.

O pretendente: LEANDRO LIMA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Liberdade - SP, no dia (05/01/1989), estado civil solteiro, profissão comerciante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ilson Trindade e de 
Terezinha Maria de Lima Trindade. A pretendente: FRANCIARA GONÇALVES MACHA-
DO, de nacionalidade brasileira, nascida em Codó - MA, no dia (28/06/1993), estado civil 
solteira, profissão comerciante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Francisco Machado e de Iêda Maria Gonçalves Machado.

O pretendente: DIEGO HIDALGO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Aclimação - SP, no dia (31/10/1986), estado civil solteiro, profissão comerciante, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Soares de 
Oliveira e de Rosana Lopes Hidalgo de Oliveira. A pretendente: VANUSA CAMARGO DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (24/04/1986), 
estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Alves de Souza e de Marcia Camargo de Souza.

O pretendente: MIGUEL DOS SANTOS FELIPPE FILHO, de nacionalidade 
brasileira, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/03/1964), estado civil divor-
ciado, profissão ajudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Miguel dos Santos Felippe e de Maria Aparecida Santos Felippe. 
A pretendente: KATIA SIMONE PIPI, de nacionalidade brasileira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (11/04/1972), estado civil divorciada, profissão artesã, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco 
Pipi e de Neuza Celetti Pipi.

O pretendente: WILLIAM RESENDE PACHECO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (29/04/1980), estado civil solteiro, profissão 
advogado, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João 
Pacheco e de Raymunda Resende Pacheco. A pretendente: LAURICIA GLAUCIA 
ZACORCHEMNEI SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaí-
ba - SP, no dia (07/07/1985), estado civil solteira, profissão administradora, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Conceição da Silva e de 
Francisca Zacorchemnei da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE TAVARES SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (25/02/2000), estado civil 
solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Josue dos Santos Silva e de Andreia Tavares. A pretendente: MO-
NALISA DE JESUS NEVES, de nacionalidade brasileira, nascida em Itajuípe - BA 
(Registrada em Itapatinga), no dia (21/10/1996), estado civil solteira, profissão 
autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ana 
Claudia de Jesus Neves.

O pretendente: ADILSON BRUNO SANMARTIN DE ASSIS, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (01/02/1987), estado 
civil solteiro, profissão ferramenteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Rinaldo Gomes de Assis e de Marinete Ortiz Sanmartin. A 
pretendente: DALVA GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/03/1993), estado civil solteira, profissão 
recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: ADELSON MACÊDO CORREIA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Caldeirão Grande - BA, no dia (16/09/1989), estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sebastião 
Santos Correia e de Sindolfa Bispo Macêdo. A pretendente: LUCÉLIA DE JESUS 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida em Bacabal - MA, no dia (14/12/1986), 
estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Asuel de Jesus Sousa e de Maria Sônia Sousa.

O pretendente: MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Diadema - SP, no dia (13/10/1991), estado civil solteiro, profissão motoboy, residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de Edmilson Hernandes Ribeiro 
e de Laura Nazare de Souza Ribeiro. A pretendente: CAROLINE DO NASCIMENTO 
ANANIAS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(14/05/1998), estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Willians Rhodiney Ananias e de Luciane Lopes 
de Almeida do Nascimento.

O pretendente: JULIANO DELFINO PEREIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/03/1987), estado civil solteiro, profissão 
cozinheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Agenor 
Pereira Lima e de Elisabete Delfino de Farias Lima. A pretendente: GABRIELLE 
CANDIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, 
no dia (03/07/1990 ), estado civil solteira, profissão monitora de qualidade, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nilson dos Santos e de 
Carmelita Candida Silva dos Santos.

O pretendente: LEONARDO MARRAS SOARES, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (09/06/1992), estado civil solteiro, profissão estético 
automotivo, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Gilmar Luís 
Soares e de Valquiria Marras Soares. A pretendente: LARISSA DA SILVA COSTA, de 
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/11/1996), 
estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Elenaldo Ferreira Costa e de Eliane Raquel Gonçalves da Silva. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente 
é residente e domiciliado.

O pretendente: RENE DE ARAUJO ALVES, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Matilde - SP, no dia (03/11/1982), estado civil solteiro, profissão motorista, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adolfo de Araujo Alves 
e de Maria Aparecida Amorim Alves. A pretendente: TATIANA DOS SANTOS ANDRADE, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (30/12/1982), 
estado civil divorciada, profissão assistente de costura, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Braulino de Andrade e de Joana D'Arc dos 
Santos Garcez.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Ivan Cavilha (*)        

Quando se abre uma 
empresa, é funda-
mental entender que 

um cliente satisfeito faz par-
te da obrigação de todo ne-
gócio que deseja prosperar. 

Para isso, é necessário 
que as companhias invistam 
em um atendimento rápido, 
eficaz e, acima de tudo, res-
peitoso com seus clientes. Oo clientes prezam por um atendimento 

humanizado e esclarecedor.

A importância de atender às 
expectativas de seus consumidores

Muitas empresas se preocupam com o número de vendas, resultados alcançados e títulos conquistados, mas, nem sempre, todas se lembram de considerar 
com a mesma atenção o primordial para continuarem existindo: atender às expectativas e necessidades de seus consumidores

No caso do setor óptico, esse 
atendimento deve contar 
com uma atenção ainda 
maior, visto que os óculos 
contribuem para uma parte 
sensível do rosto e muitas 
vezes as pessoas não pos-
suem um óculos reserva para 
aguardar durante o tempo de 
reparo, por exemplo. 

De acordo com a pesquisa 
realizada pela Hibou no final 
de 2020, um bom atendimen-

dor. Também é importante 
pontuar que investir em um 
atendimento eficaz contribui 
para que as empresas com-
preendam as necessidades 
de seus clientes, identifi-
cando quais são os pontos 
de melhoria e aumentando 
as chances do cliente se 
fidelizar à marca. 

O fato é que os clientes 
são a parte mais importante 
do nosso trabalho. Por isso, 
atender bem sempre será a 

nossa tarefa diária mais im-
portante. E quando eu falo 
sobre atender bem, não sig-
nifica disponibilizar apenas 
um SAC ágil, mas também 
assumir uma postura em 
que a marca represente seus 
clientes, defendendo os valo-
res e propósitos que a fizeram 
existir, razões pelas quais um 
consumidor nos escolhe. 

(*) - Formado em Gestão de Marketing, 
com MBA em Administração de 

Negócios pela ESPM, é fundador e 
CEO da Yoface 
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to ao cliente é fundamental 
para 94% dos entrevistados, 
perdendo apenas para a 
questão da qualidade, que 
é considerada essencial para 
98% dos participantes. O le-
vantamento também revela 
que 96,7% dos consumidores 
entrevistados consideram o 
atendimento ao cliente satis-
fatório quando são ouvidos 
por um atendente. 

Isso mostra que os clientes 
prezam por um atendimento 
humanizado e esclarecedor. 

Com o uso da tecnologia 
cada vez mais avançado, já 
é possível oferecer todos os 
requisitos desejados por meio 
do e-commerce, sem perder 
a humanização e o respeito 
pelo consumidor. No mercado 
óptico, muitas empresas já 
trabalham para oferecer so-
luções práticas e inovadoras, 
como o uso da inteligência 
artificial para a produção de 
óculos 100% personalizados, 
proporcionando conforto, 

resistência e leveza para toda 
estrutura de nariz. 

Isso é fantástico, pois os 
consumidores podem obter 
tudo que precisam sem sair 
de casa. Ainda segundo a 
pesquisa da Hibou, 52% dos 
entrevistados afirmam que o 
atendimento prestado pelos 
funcionários pode impactar 
totalmente na experiência 
de compra. Isso evidencia a 
importância das empresas 
treinarem e motivarem seus 
colaboradores para um tra-
tamento com mais empatia 
e humanização. 

Além disso, funcionários 
mais motivados e satisfeitos 
são capazes de produzir até 
50% a mais, o que beneficia 
ambos os lados. Com isso, 
fica cada vez mais evidente a 
importância das companhias 
investirem em soluções 
inovadoras e atendimento 
personalizado, elevando a 
experiência do consumi-
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