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Os custos de um novo cliente

É preferível ir em busca 

de novos clientes ou 

fazer o máximo para 

manter os clientes já 

existentes?

Já li muitos artigos e 
vi diversas reportagens 
referente aos custos de 

se trazer novos clientes para 
dentro de uma empresa. Tenho 
percebido que, de um modo 
geral, as corporações estão 
investindo bastante energia 
e dinheiro em campanhas 
publicitárias para atrair novos 
clientes e tem se esquecido do 
seu patrimônio mais importan-
te: os clientes já existentes na 
carteira. Independentemente 
do tamanho e do valor do con-
trato, as empresas poderiam 
investir mais na manutenção 
desses clientes.

Por vezes, destinamos tempo 
e energia nessa nova captura e 
não percebemos que estamos 
caindo dentro do “oceano 
vermelho”, ou seja, estamos 
nos digladiando com a concor-
rência pelos mesmos clientes, 
fazendo com que essa busca se 
torne quase uma carnifi cina. É 
comum encontrar promoções 
válidas apenas para novos 
consumidores e diversos re-
ajustes de contrato para os 
antigos. Mas é certo deixar 
o cliente já fidelizado sem 
nenhum benefício que o faça 
sentir-se valorizado diante dos 
demais?

O mais difícil já fi zemos, 
que é construir uma carteira 
de clientes recorrentes e que 
já confi am no nosso trabalho. 
Essa construção foi baseada 
na confi ança de que podería-
mos agregar valor ao negócio 
e na perseverança, que chega 
a durar até mesmo anos. São 
necessárias diversas visitas, 
demonstrações e propostas 
para que um contrato seja 

fi rmado. Eles certamente já 
se tornaram o nosso “oceano 
azul” e, portanto, devemos 
focar mais nessa parcela e di-
recionar a ela ações de maneira 
muito mais diferenciada. Com 
essas ações de fi delização, o 
cliente estará satisfeito com os 
serviços e não será levado pela 
concorrência, podendo até 
mesmo fazer uma publicidade 
gratuita dos serviços prestados 
ao indicar para outras empre-
sas e companhias.

As campanhas publicitárias 
e ações de marketing sem 
dúvida são válidas para trazer 
os novos clientes, uma vez que 
precisamos aumentar nosso 
Market Share. Mas devemos 
também destinar as nossas 
forças e verbas de marketing 
para os clientes existentes. 
Muitas vezes, as ações mais 
simples e que não custam 
tanto dinheiro podem ser uma 
potente arma para que nossos 
clientes se sintam realmente 
diferenciados e percebam 
que estamos fazendo o nosso 
melhor, além de lhes destinar 
toda a atenção que merecem. 
Com isso em prática, podemos 
oferecer mais produtos e ser-
viços e fazer um verdadeiro 
Cross-Selling em nossa base.

Se formos medir qual é a 
energia e valores para se trazer 
um novo cliente, somando-se 
as horas de criação de peças 
publicitárias, Ad Words, cli-
ques do Google, anúncios no 
LinkedIn, Facebook, Twitter e 
mais as diversas horas de reu-
niões para aprovação, vamos 
perceber que esse trabalho 
acabará deixando de ser um 
investimento para se tornar 
um custo. E realmente não 
queremos aumentar nossos 
custos com este cenário tão 
delicado.

(*) - É diretor comercial da DBACorp 
(www.dbacorp.com.br).

Juarez Araújo (*)

A - Importância do Plástico 
Uma das matérias-primas mais estudadas no mundo, o plástico, gera 
efi ciência energética, economia, alta performance e sustentabilidade em 
diversos tipos de aplicação. Na saúde é usado em materiais e equipamen-
tos que tornam os procedimentos médicos mais efi cazes e seguros. Na 
construção, possibilita redução no custo das obras e conforto térmico 
e acústico em algumas instalações. Entre as inúmeras aplicações do 
material, o Congresso Brasileiro do Plástico traz especialistas nacionais 
e internacionais para debater e apresentar cases sobre a contribuição do 
plástico no desenvolvimento ambiental, social e econômico. O evento será 
realizado nos dias 5 e 6 de outubro no Teatro da PUC (Av. Ipiranga, 6.681, 
Porto Alegre). Informações: (www.congressodoplastico.com.br).

B - Rentabilizar Imóvel  
Em época de crise, fi ca mais difícil pagar as contas, principalmente 
as despesas para manter o apartamento na praia ou a casa de campo, 
que muitas vezes não é usada com a frequência desejada por conta dos 
compromissos da vida moderna. Para quem está disposto a dividir a 
conta desse segundo imóvel e ainda ganhar um dinheiro extra, o site 
(www. querocompartilhar.com.br) disponibiliza um novo formato de 
negócio, o compartilhamento. Através desse sistema, a pessoa pode 
vender ou alugar quotas do imóvel, dividir as despesas e compartilhar 
a propriedade de forma programada, sem precisar se desfazer do bem. 
Por meio desse serviço, o proprietário disponibiliza seu imóvel no site 
que se encarrega de administrar a operação.

C - Tradução e Legendagem
Em agosto o Brasillis Idiomas oferece dois cursos online: Tradução para 
Legendagem, dia 12 de agosto, das 10h00 às 13h00, aulas sempre às 
sextas-feiras e Formação de Tradutores, dia 15 de agosto, das 19h30 às 
21h, sempre às segundas-feiras. Para o curso de Tradução para Legen-
dagem é preciso ter domínio do inglês e do português, boa digitação e 
ser aprovado no teste de seleção que consiste em tradução/versão no 
computador, um teste de compreensão oral, através de transcrição de 
áudio e entrevista em português e inglês. Já o curso de Formação de 
Tradutores é destinado a quem tem domínio do inglês e do português, boa 
comunicação oral, idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. O 
curso é reconhecido pela ATA (Associação Americana dos Tradutores), 
ABRATES (Associação Brasileira dos Tradutores) e SINTRA (Sindicato 
dos Tradutores). Mais informações (www.brasillis.com.br).

D - Materiais Elétricos
Sediada em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, a Tramontina Eletrik 
completa este ano 40 anos de atividades. A companhia, que nasceu com o 
objetivo de fabricar peças de alumínio para redes de transmissão de energia, 
cresceu e se consolidou no mercado de materiais elétricos. Hoje ocupando 
40 mil m² de área construída, a unidade tem capacidade instalada para 
processar 4.800 toneladas/ano de alumínio e outras 3.000 toneladas/ano 
de plástico. Além do carro-chefe, que são os materiais elétricos, a empresa 
comercializa também equipamentos para atmosferas explosivas e peças 
injetadas de alumínio. Saiba mais no site: (www.tramontina.com.br).

E - Exportação de Peças
A Ford vai colocar em operação, a partir de 1º de agosto, um novo centro 
de distribuição de peças para exportação que visa a atender 12 unidades 
de produção da marca em vários países. Localizado na cidade de Suzano, 
esse centro logístico estará instalado no entreposto aduaneiro Cragea 

(Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos), numa área de 1.900 
m², com estrutura dentro do padrão global da Ford. Com vantagens 
operacionais de logística, governança e redução de complexidade, a 
instalação trará mais agilidade no fornecimento de peças brasileiras para 
a Argentina, Venezuela, México, Rússia, China, Vietnã e Tailândia, Índia e 
África do Sul, estas últimas com duas unidades cada. Para atender esses 
países, a Ford utiliza operações multimodais que envolvem transporte 
rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo.

F - Marketing Veterinário 
A difusão dos assuntos relacionados ao Marketing na área da Medicina 
Veterinária ainda é escassa no Brasil, com a realização de poucas e 
insufi cientes palestras, cursos e workshops. A partir dessa realidade, 
a Marketing Vet promove o I Fórum de Marketing Veterinário, no dia 
29 de setembro, das 16h00 às 21h00, na Livraria da Vila - Shopping JK 
Iguatemi. O encontro objetiva o aperfeiçoamento técnico dos profi s-
sionais do setor veterinário, a fi m de que possam entender melhor as 
ferramentas de Marketing disponíveis para esse nicho e como usá-las 
em benefício do seu negócio. O público-alvo do encontro são médicos 
veterinários, autônomos, docentes do curso de Medicina Veterinária e 
estudantes de graduação e pós-graduação de áreas afi ns. Informações: 
(www.marketingvet.com.br).

G - Desafi os da Contabilidade
O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo - Sindcont-SP realizará no 
mês de setembro a 5ª Semana Paulista da Contabilidade. Entre os dias 
16 e 21 serão realizadas palestras com temas atuais e importantes para 
os profi ssionais da área. Para participar, basta fazer a inscrição no site da 
entidade. Este ano o tema do evento será “Contabilidade: Novos Cená-
rios, Grandes Mudanças”. O encontro reunirá renomados conferencistas 
brasileiros e destacará a relevância e a excelência da Contabilidade. Terá 
duração de seis dias e é destinado aos profi ssionais da Contabilidade e 
docentes e estudantes de Ciências Contábeis interessados em participar 
de palestras e painéis. Informações tel. 3224-5100.

H - Liderança no Agronegócio 
A liderança é um dos temas centrais do 15º Congresso Brasileiro do 
Agronegócio (CBA), que ocorre no dia 8 de agosto, no Sheraton WTC São 
Paulo Hotel, realizado pela ABAG. A temática será abordada no painel 
denominado Liderança no Agronegócio, e para falar sobre o assunto 
foram convidados, como debatedores a Senadora da República (PP/RS), 
Ana Amélia Lemos, o Presidente da Cooxupé, Carlos Alberto Paulino da 
Costa, o Presidente do Conselho Diretor da ANDEF, Eduardo Leduc, e o 
Economista e Sócio da MB Associados, José Roberto Mendonça de Barros. 
Como moderador do painel, o Colunista de Economia do Estadão Celso 
Ming.As Inscrições e mais informações: (www.abag.com.br/cba).

I - Cinema e Audiovisual
Entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, acontece o XII Congresso 
do Forcine – Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, na 
FAAP. Professores, estudantes, profi ssionais do audiovisual, gestores 
públicos e pesquisadores discutirão as novas demandas do ensino e 
oportunidades para o setor, refl etindo, ainda, sobre quais são os me-
lhores caminhos e os desafi os para formar essa nova geração que está 
chegando ao mercado em meio a tantas transformações. A temática 
dará continuidade às discussões do 1º Seminário Paulista de Ensino 
e Mercado de Trabalho em Audiovisual. Inscrições são gratuitas e já 

estão abertas. Vide programação em: (http://forcine.org.br/site/2016/07/
programacao/). Inscrições em: (http://migre.me/unPuf).

J - Direito Autoral  
A música faz toda a diferença na hora de ir às compras e pode até manter 
os clientes por mais tempo dentro de lojas e mercados. Por isso, investir 
na trilha sonora certa deve ser prioridade para empresários e gestores. 
Operando no Brasil desde o ano passado, a RadioSparx (www.radiosparx.
com.br) é uma novidade desse segmento: por meio de licenciamento 
musical feito diretamente com artistas independentes, a plataforma 
barateia os gastos com direitos autorais em até 90% para os estabele-
cimentos comerciais. Hoje, já são mais de 400 mil músicas disponíveis 
em cerca de mais de 160 estações de streaming.

K - Jogos do Conhecimento 
O maior site de matemática do mundo, a Khan Academy, entra no clima 
de competição com os Jogos do Conhecimento, para celebrar os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Por meio da plataforma, alunos 
podem se tornar atletas da matemática e ganhar medalhas a partir do 
uso de vídeos, conteúdos e exercícios disponíveis. Criada em 2006 pelo 
educador americano Salman Khan, a Khan Academy oferece videoaulas e 
exercícios gratuitos que podem ser acessados em qualquer lugar. Além de 
auxiliar estudantes por meio do ensino personalizado, que reconhece quais 
habilidades eles dominam e quais ainda precisam praticar, o site permite 
que o professor tenha acesso ao desempenho de seus alunos, podendo 
identifi car as difi culdades de cada um. Para participar, basta acessar o site 
(https://pt.khanacademy.org/partner-content/jogosdoconhecimento).

L - Semana da Computação
Estão abertas as inscrições para a 19ª Semana da Computação (Se-
mComp19), promovida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O evento será realizado entre 
os dias 12 e 19 de agosto e tem como objetivo complementar a formação 
profi ssional e acadêmica dos participantes por meio de atividades ligadas 
à tecnologia. A programação inclui palestras e mesas-redondas com 
diversos temas, além de minicursos, atividades culturais, competições 
e feira de recrutamento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
até o dia 11 de agosto. Para participação nos minicursos, há uma taxa 
no valor de R$ 30,00, que dá direito a participar de dois deles. Outras 
informações no site: (www.semcomp.icmc.usp.br).

M - Evento para Startups
Estão abertas as inscrições para o IBM SmartCamp Brasil 2016, compe-
tição global que visa desenvolver o ecossistema de empreendedorismo 
e as startups de diversas formas, ajudando-as cada vez mais a ganhar 
visibilidade no mercado. A etapa brasileira acontece entre os dias 23 e 24 
de novembro. As startups fi carão imersas durante dois dias no mundo do 
empreendedorismo, participando de atividades que ajudarão no seu modelo 
de negócios, como dicas de como melhorar o pitch, mentorias, acesso a 
especialistas, investidores, parceiros e infl uenciadores do mercado, entre 
outros. A startup vencedora terá a chance de participar do Launch Festival, 
no Vale do Silício, onde será realizada a fi nal do IBM SmartCamp Global. 
Inscrições e informações: (www.ibmsmartcampbrasil.com.br).

N - Trainee AG 2017
Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para o Programa In-
ternacional de Trainee AG 2017, para candidatos de todas as formações 
acadêmicas, graduados entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016.  
Os interessados devem se cadastrar pelo site (www.agjovem.com.br). Na 
página, os candidatos encontram todas as informações sobre o programa. 
Nas cinco edições anteriores, o Programa somou mais de 138 mil inscrições, 
registrando um dos maiores volumes de candidatos no mercado. A expe-
riência internacional é um dos grandes atrativos do programa. Os jovens 
selecionados visitam obras da multinacional brasileira em diversas regiões 
do País e no exterior. A Andrade Gutierrez tem 67 anos de história, com 
mais de 900 projetos de engenharia realizados em mais de 20 países. 

A - Importância do Plástico 
Uma das matérias-primas mais estudadas no mundo, o plástico, gera 

(Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos), numa área de 1.900
m², com estrutura dentro do padrão global da Ford. Com vantagens
operacionais de logística governança e redução de complexidade a

Entretanto, o sonho da 
casa própria continua 
viável para muitos brasi-

leiros. Com a possibilidade de 
não precisar desembolsar um 
valor alto de entrada e pagar 
parcelas que cabem no bolso, 
a compra de terrenos tem sido 
uma alternativa para muitas 
pessoas.

“O consumidor que procura 
um terreno pode definir o 
prazo e um orçamento para a 
realização de cada fase de sua 
obra, fl exibilidade fi nanceira 
que ganha ainda mais relevân-
cia com o cenário econômico 
atual”, comenta Carla Roberto, 
gerente de vendas da Cema-
ra, empresa loteadora com 
forte atuação no estado. Os 
loteamentos podem ser aber-
tos ou fechados. Os abertos 
funcionam como um bairro 
tradicional, com livre acesso 

O sonho da casa própria continua viável para muitos brasileiros.

CNI: valorização do 
dólar impulsiona 
exportações

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) anunciou on-
tem (27) que a valorização do 
dólar ante o real, e a retração do 
mercado interno, impulsionaram 
as exportações e reduziram as 
importações da indústria de 
transformação brasileira. Os 
dados fazem parte da publica-
ção Coefi cientes de Abertura 
Comercial do primeiro semestre 
de 2016.

Pelos números, nos últimos 
12 meses, encerrados em maio 
último, o Coefi ciente de Expor-
tação, indicador que mostra a 
participação das vendas externas 
no valor da produção da indústria 
de transformação, fi cou em 15,8% 
a preços constantes (excluídos os 
efeitos de variações dos preços), 
maior que os 14,2% registrados 
em 2015. Para a CNI, o resultado 
refl ete o crescimento das quanti-
dades exportadas pela indústria 
de transformação (ABr).

A taxa de juros do cheque especial continuou 
subindo em junho. De acordo com dados do 
Banco Central (BC), a taxa do cheque especial 
aumentou 4,7 pontos percentuais (pp) de maio 
para junho, quando chegou a 315,7% ao ano. 
Essa é a maior taxa da série histórica do BC, 
iniciada em julho de 1994. Em 2016, a taxa do 
cheque especial subiu 28,7 pp em relação a 
dezembro de 2015, quando estava em 287% 
ao ano.

Já taxa de juros do rotativo do cartão de 
crédito caiu 0,6 pp de maio para junho. Mes-
mo assim, continua sendo a mais cara entre 
as pesquisadas pelo BC. Em junho, fi cou em 
470,9% ao ano. O rotativo é o crédito tomado 
pelo consumidor quando paga menos que o 
valor integral da fatura do cartão. Essa é a 
modalidade com taxa de juros mais alta na 
pesquisa do BC.

A taxa média das compras parceladas com 
juros, do parcelamento da fatura do cartão 
de crédito e dos saques parcelados, subiu 
0,5 pp e fi cou em 149,5% ao ano. A taxa do 

A taxa do cheque especial chegou

a 315,7% ao ano.

R
ep

ro
du

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Cenário de crise incentiva 
venda de terrenos

Com a crise e o consequente aumento da inadimplência, os bancos estão restringindo cada vez mais 
as liberações de créditos, em especial o imobiliário

instituição fi nanceira, o modelo 
tem ganhado cada vez mais 
adeptos. O processo de compra 
se torna mais fácil, especial-
mente, para clientes que não 
conseguem justifi car a renda 
ou têm pequenas restrições, o 
que tem refl etido no aumento 
da oferta.  

No estado de São Paulo, por 
exemplo, o número de lotea-
mentos aprovados avançou 9% 
entre 2014 e 2015, de acordo 
com a Graprohab, órgão do go-
verno responsável pela aprova-
ção dos pedidos de loteamentos 
– ano em que o PIB registrou 
queda de 3,8%. “Os lotes são 
vistos pelos consumidores 
como uma excelente opção 
porque encontram um bairro 
planejado com uma estrutura 
já pronta e, na grande maioria, 
com áreas comuns para lazer”, 
conclui Carla, da Cemara.

para todas as pessoas. Já os 
fechados tem portaria com 
controle de acesso e funcionam 
como um condomínio. 

A loteadora é responsável por 
preparar toda a infraestrutura 
básica para o funcionamento – 

como pavimentação asfáltica, 
rede de coleta de esgoto, rede 
elétrica e, algumas vezes, áreas 
para integração dos moradores. 
Com a possibilidade de fi nanciar 
diretamente com a loteadora, 
sem a intermediação de uma 

Juros do cheque especial 
atingem recorde

crédito pessoal caiu 1,5 pp indo para 128,3% 
ao ano. Já a taxa do crédito consignado (com 
desconto em folha de pagamento) diminuiu 
0,2 pp e está hoje em 29,4% ao ano. O saldo 
de todas as operações de crédito concedido 
pelos bancos caiu 0,5% em junho e 2,8% no 
ano. No mês passado, o saldo fi cou em R$ 
3,130 trilhões. Esse valor correspondeu a 
51,9% do PIB - ante o percentual de 52,5% 
de maio deste ano (ABr).


