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Atendimento 
personalizado é uma 

tendência ou já se 
tornou realidade?

Muito tem se falado 
sobre experiência do 
cliente, como atender 
bem e retê-los

Isso porque estamos 
vivendo um momento 
em que o grande de-

safio de muitas marcas é 
conseguir gerar uma ex-
periência tão encantadora 
aos seus clientes que seja 
capaz de fazer com que ele 
volte a comprar e se torne 
sua melhor propagan-
da. Porém, precisamos 
compreender que cliente 
satisfeito é diferente da-
quele que é “encantado”. 

Em minhas palestras e 
treinamentos que realizo 
com empresas de diversos 
tamanhos e segmentos, 
sempre falo que o cliente 
satisfeito gosta do seu 
produto e acha o serviço 
“ok”. Já o encantado é 
aquele que está tão feliz, 
que se torna leal à sua 
marca, a defende e se 
esforça para continuar 
comprando, porque na 
realidade o que ele ad-
quiriu foi muito mais a 
experiência do que ape-
nas o produto ou serviço. 

Diversos dados e pes-
quisas confirmam essa 
minha abordagem. Uma 
delas foi desenvolvida 
pela PwC, empresa de 
consultoria e auditoria, 
que registrou que mais 
de 84% das pessoas con-
sideram a experiência de 
compra mais importante 
do que o produto. Diante 
disso, se espera que as 
empresas passem a olhar 
para o cliente de outra 
forma e que o coloquem 
no centro do negócio. 

Mas mesmo assim, ain-
da é possível encontrar 
organizações cometendo 
alguns erros em não os 
priorizar, e acabam dei-
xando essa estratégia em 
segundo plano, dando 
atenção a outras urgên-
cias do dia a dia. O que tem 
se tornado um pesadelo 
para essas companhias é 
o que eu batizei de “churn 
invisível”, que nada mais 
é do que aquele cliente 
que nem chega a comprar 
de uma empresa porque 
ouviu falar do mau aten-
dimento ou serviço. 

E isso é mais comum 
e visceral do que imagi-
namos. Quantas pessoas 
deixam de comprar da 
sua empresa sem sequer 
ter feito um contato com 
você? Como se trata de 
um número invisível e 
não mensurável, acaba 
não sendo a prioridade 
da maioria das empresas. 
E olha que cases não fal-
tam para as empresas se 
inspirarem, como é o caso 
da Disney, Apple, Amazon 
e Netflix. 

Elas são referências 
globais em encantamento 
ao cliente, e não por acaso 
são empresas que estão no 
ranking das mais valiosas 
do mundo. Mesmo com 
suas peculiaridades, a cul-
tura do cliente no centro 

de tudo vai desde a alta 
liderança até as outras áre-
as da organização, fazendo 
com que toda a companhia 
esteja orientada a melhor 
satisfação e experiência 
do consumidor. 

Não é por acaso que 
a Disney, por exemplo, 
tem hoje uma retenção de 
mais de 60%. Ou seja, das 
100 pessoas que vão para 
o parque, 60 voltam a fre-
quentá-lo porque viveram 
uma experiência extra-
ordinária, e quem ainda 
não visitou sonha em 
um dia poder conhecer 
a encantadora e mágica 
Disney. Esse exemplo nos 
mostra que, para oferecer 
o melhor atendimento 
dentro de uma organiza-
ção, é preciso partir da 
alta liderança, de cima 
para baixo, e, depois, ir 
sendo cascateado a toda 
organização. 

Somente assim é possí-
vel entender as necessida-
des, alinhar os objetivos e 
conhecer os desafios a se-
rem ultrapassados. Para 
começarmos a melhorar 
essa orientação ao cliente 
dentro de uma empresa, 
não é obrigatório que 
se comece por investi-
mentos em tecnologia. É 
possível começar com o 
arroz com feijão bem feito, 
tendo um atendimento 
eficiente e humanizado. 
O que vai encantar seu 
cliente, na grande maio-
ria, não é seu novo sistema 
ultra moderno. É muito 
provável que a gentileza 
de um atendente ou gene-
rosidade de um vendedor 
faça mais sucesso que o 
seu chatbot. 

Embora o cliente deseje 
muito essa personaliza-
ção, poucas companhias 
a estão utilizando como 
estratégia. Precisamos 
voltar às nossas origens 
para o contato mais hu-
mano, ou o mais próximo 
disso em negócios esca-
láveis. Hoje, no meio de 
tanta tecnologia e digita-
lização, o toque humano 
se tornou um diferencial. 
Seguramente para que 
sua empresa tenha suces-
so, é necessário colocar 
seu cliente no centro do 
negócio e oferecer, de 
fato, uma experiência 
encantadora. 

Por fim, se me permi-
tem, listo algumas peque-
nas dicas de mudanças 
que devem ser implemen-
tadas: valorize o tempo do 
seu cliente, porque ele é 
precioso; com empatia e 
respeito; entregue o que 
prometeu; faça um bom 
pós vendas. Com essas 
pequenas mudanças, cui-
dando do detalhe para 
encantar seu cliente e 
fazendo-o se sentir úni-
co é um caminho muito 
próspero para sua marca 
se diferenciar no mercado 
e tornar clientes em fãs. 

(*) - É CEO e fundadora do Instituto 
Cliente Feliz, startup objetiva aplicar 

soluções e metodologias para 
melhorar a experiência de empresas 

com seus clientes.

Gisele Paula (*)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: CLEYTON RODRIGUES DIONIZIO DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, supervisor administrativo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1998), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aluizio Dionizio da Silva e de Maria 
Rodrigues da Silva. A pretendente: NATALIA DANTAS MOURA, de nacionalidade brasi-
leira, assistente de atendimento, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/12/1998), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jackson Massena Moura e de Sandra 
Dantas de Medeiros.

O pretendente: CYRO REZENDE MASCHIETTO, de nacionalidade brasileira, agronegó-
cio, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1966), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Roberto Maschietto e de Vera Maria Rezende Maschietto. A 
pretendente: JÉSSICA MARQUES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida em Manaus, AM, no dia (17/08/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Miguel Lúcio Fernandes Ferreira e de Keny Araújo Marques.

O pretendente: DANIEL SILVA DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, médico, sol-
teiro, nascido em Montes Claros, MG, no dia (15/12/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Barbosa de Azevedo e de Marlene Lêda da Silva Azevedo. 
A pretendente: JÉSSICA FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em Porto Velho, RO, no dia (28/01/1989), 
residente e domiciliada em Barueri, SP, filha de Francisco Gilson de Oliveira e de Maria 
Conceição Vieira de Carvalho Oliveira.

O pretendente: FRANK JAMES SUSNIK, de nacionalidade americana, gerente regional, 
divorciado, nascido em Milwaukee, Wisconsin, E.U.A, no dia (18/02/1972), residente e do-
miciliado no Estados Unidos da América, filho de Frank William Susnik e de Linda Susnik. 
A pretendente: JULIANA JUK, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1975), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Lauro Juk e de Guaraciaba de Barros Juk.

O pretendente: LUIS FELIPE SPINELLI, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Luiz Fernando Spinelli e de Rosaura Aparecida Heleno Spinelli. A pretendente: 
MANOELA SIMÕES MARTINS SOARES, de nacionalidade brasileira, funcionária pública, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/09/1989), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Ernani Simões Martins Soares e de Patricia de Britto Pereira Simões.

O pretendente: PEDRO VINÍCIUS CORTEZ NOBRE, de nacionalidade brasileira, servidor 
público federal, solteiro, nascido em Natal, RN, no dia (24/11/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Francisco Lasmar Nobre e de Jean Daisy Cortez da Silva 
Nobre. A pretendente: MAIRA BEATRIS BRAVO RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (23/02/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Severo Ramos e de Yara Bravo Ramos.

O pretendente: RONALDO CARLOS BORGES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, 
diretor de fotógrafia, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1979), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Carlos Ribeiro e de Eronildes Borges 
Soares. A pretendente: CAMILA MESQUITA, de nacionalidade brasileira, advogada, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1974), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jurandir Dias Mesquita e de Maria Clara Mesquita.

O pretendente: JACKSON MATOS LOPES, de nacionalidade brasileira, analista de negó-
cios, solteiro, nascido em Icaraima, PR, no dia (25/06/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Valdir Matos de Lima e de Selma Lopes. O pretendente: JÚLIO 
CÉSAR CESARINI, de nacionalidade brasileira, diretor de artes, solteiro, nascido em 
Catanduva, SP, no dia (01/06/1964), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Laerte Cesarini e de Zenaide Aparecida Leme Cesarini.

 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:

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: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: oficial de injeção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Francisco de Oliveira e de Claudia Ce-
lestina dos Santos Oliveira. A pretendente: DEYSE SALES PEREIRA BERNARDES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Bernardes e de 
Maria José Sales Pereira Bernardes.

O pretendente: ANDRÉ FELIPE ALMEIDA CALDAS, profissão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 26/04/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Amado de Sousa Caldas e de Laura Maria de 
Almeida Moraes. A pretendente: DIANA FERREIRA SILVA, profissão: designer, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/10/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio de Jesus Silva e de Marga-
rida Olivia Ferreira Silva.

O pretendente: DIEGO FERNANDES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Cicero Fernandes da Silva e de Francisca Lúcia Maia Sil-
va. A pretendente: LARISSA LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Helio Jose de Lima e de Eunice Machado de Souza Lima.

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

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

O pretendente: JOUNG wOO SEO, nascido na Coreia do Sul, no dia (03/06/1991), 
profissão comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Jang Ho Seo e de Joung Boon Moon. A pretendente: HARA LEE 
CHOI, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia (15/08/1993), profissão comerciante, 
estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Soon Myung Choi e de Ahn Soon Lee Choi.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

Samuel Carvalho (*)     

Há alguns anos, fazer 
compras de merca-
do era significado 

de ir a grandes lojas, cheias 
e exigindo um tempo lon-
go. Porém, com a mudança 
de hábitos de consumo, as 
pessoas passaram a dar 
preferência por compras 
menores, mais rápidas, 
mais frequentes. É nesse 
cenário que entra o “mer-
cado de vizinhança”, ou 
os mercadinhos de bairro, 
como eram chamados an-
tigamente. 

Eles são minimercados, 
padarias, bombonieres e 
até lojas de autoatendi-
mento em condomínios, 
com uma gama selecio-
nada de produtos para 
atender ao consumidor 
de forma cômoda. Neste 
cenário, a pandemia teve 
um papel de acelerar essa 
tendência, que essencial-
mente é uma moderniza-
ção das antigas mercearias 
de bairro, popularizando 
e consolidando esse tipo 
de comércio como opções 
reais para o dia a dia das 
pessoas. 

Segundo a Allis, uma em-
presa de Field Marketing, 
houve um crescimento de 
20% na busca dos consumi-
dores por esses locais que 
ficam perto de casa. Com 
a aceleração da jornada de 
consumo, o cliente de ago-
ra considera a comodidade 
e a rapidez como pontos 
fundamentais na hora de 
escolher onde comprar. A 
questão da conveniência 
era atrelada aos postos de 
combustível, com tradicio-
nais lojas que ofereciam 
um mix de lanchonete e 
produtos rápidos em um 
espaço pequeno. 

A pandemia teve um papel de acelerar essa tendência, 
que essencialmente é uma modernização das antigas mercearias 

de bairro.

Mercado de vizinhança: 
a conveniência que veio para ficar
Eles são minimercados, padarias, bombonieres e até lojas de autoatendimento em condomínios, com 
uma gama selecionada de produtos para atender ao consumidor de forma cômoda

çada, o varejista deve 
também ficar atento às es-
tratégias de crescimento. 
Entender a clientela, ofe-
recendo um mix de produ-
tos coerente é crucial para 
o cliente enxergar valor e 
não buscar por um hiper-
mercado para encontrar o 
produto necessário. Uma 
pesquisa da GFK Brasil 
revelou que 37,9% dos pe-
quenos estabelecimentos 
fizeram mudanças no mix 
de produtos nas lojas em 
2020, de olho justamente 
no que os clientes mais 
buscavam. 

A tendência que ganhou 
força na pandemia pode se 
estabilizar de vez, desde 
que as estratégias corre-
tas sejam colocadas em 
prática, mesmo que pouco 
a pouco. O varejista do 
mercado de vizinhança 
que oferecer uma jornada 
de consumo ágil, simples, 
personalizada, qualificada 
e digital para o cliente 
conseguirá observar mais 
lucratividade. E aproveitar 
os momentos de picos de 
vendas do varejo é uma 
estratégia importante. 

Uma pesquisa da Offer-
wise encomendada pelo 
Facebook mostrou que 
para a próxima Black Fri-
day, 50% dos brasileiros 
irão dar preferência a 
comércios locais, e 43% 
pagariam um valor a mais 
por uma forma mais fácil 
de fazer compras durante 
a data. A data será uma 
chance de provar que a 
conveniência ganhou re-
levância suficiente para 
manter pequenos negócios 
de bairro no páreo da com-
petição também.

(*) - É gerente de Mercado de 
Proximidade da Linx.
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Com a alteração do 
comportamento do con-
sumidor, a conveniência 
se emancipou dos postos, 
ganhou os bairros e, ago-
ra, é buscada em diversas 
frentes do varejo. Com 
as medidas restritivas no 
início da pandemia, uma 
parte da população passou 
a buscar por locais mais 
próximos de casa, evitan-
do grandes centros para 
comprar. Pesquisa do Sin-
covaga com 100 varejistas 
de pequeno porte na ca-
pital paulista revelou que 
46% tiveram aumento de 
vendas com a pandemia, 
e 63% de crescimento das 
vendas a distância. 

O segredo pode estar na 
integração com diferentes 
canais: 79% dessas lojas 
investiram em redes so-
ciais e 28% criaram pontos 
logísticos destinados a 
vendas não presenciais. 
Essas estratégias de oti-
mização estão diretamente 
ligadas à digitalização, que 
já provou ser algo que 
impulsiona o negócio de 
modo positivo. Estudo da 
consultoria BCG revelou 
que 33% das empresas 

brasileiras já maduras di-
gitalmente tiveram mais 
de 10% de aumento na 
receita desde o início da 
pandemia; enquanto, para 
as atrasadas no âmbito 
digital, somente 15% con-
seguiram ultrapassar os 
10% de crescimento. 

Como o mercado de 
vizinhança já traz para 
si o conceito de ser ágil 
e cômodo para o cliente, 
não investir em tecnologia 
pode até mesmo afastar 
consumidores em poten-
cial. Como uma saída para 
sanar possíveis gargalos, 
o mercado tem olhado 
atentamente para siste-
mas de gestão completos, 
voltados especificamente 
para mercados de proxi-
midade. É uma forma de 
implementar operação 
facilitada, totens de au-
toatendimento, cadastro 
de produtos, controle 
de estoques e serviço de 
delivery, por meio de uma 
única solução. Para a expe-
riência dos clientes, alguns 
sistemas até mesmo criam 
programas de fidelidade, 
descontos e promoções. 

Com a gestão endere-
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