
Vendas devem garantir fidelidade do cliente 
Beth Matias 
 
Consultor diz que empresário precisa se preocupar não só em vender, mas produzir uma imagem 
positiva da sua marca na mente de cada pessoa que entra na loja 
 
 
Com a proximidade do Natal, os consumidores estão mais motivados a ir às compras e há uma 
tendência progressiva de melhoria das vendas nos próximos dias, estima a Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo. 
 
Mas preocupar-se apenas com as vendas deste final de ano é uma péssima estratégia para quem 
se preocupa também com a longevidade do seu negócio, afirma o consultor e coordenador-
adjunto do Núcleo de Jovens Empreendedores da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo), Luiz Fernando Lucas.  
 
Para o consultor, que também é um dos sócios da Meglio Consultoria & Design, é exatamente 
nesta época do ano que o empresário do varejo deve se preocupar em fidelizar o cliente. “Se é 
um período em que as pessoas estão dispostas a visitar a loja e conhecer os produtos, o 
empresário deve intensificar os pontos fortes e trabalhar para que os pontos fracos não 
atrapalhem a imagem do negócio”. 
 
É neste momento, segundo ele, que os cuidados com o aspecto visual do estabelecimento, o 
uniforme dos funcionários, o bom atendimento e a satisfação das necessidades dos consumidores 
será fundamental para garantir uma imagem positiva da empresa na mente de cada cliente. “Caso 
contrário, os resultados ficarão apenas nas vendas de curto prazo”. 
 
Lucas atenta também para as empresas que necessitam contratar mão-de-obra terceirizada. As 
pessoas contratadas devem estar alinhadas à imagem que a empresa tem. É preciso ter cuidado 
já que muitos estão dispostos apenas a ganhar um “dinheirinho” no Natal e podem comprometer 
a qualidade do atendimento. 
 
“No caso das pequenas empresas, na impossibilidade de investimentos vultuosos, é preciso cuidar 
de cada detalhe para gerar um impacto positivo na imagem da marca de seu negócio na mente de 
cada consumidor”. 
 
Para o consultor, as diversas maneiras de se relacionar com os clientes: desde um simples cartão 
de visitas, passando pelo mix de produtos até a forma de atender ao telefone. “Armazenar 
informações sobre os novos clientes é uma das estratégias. Você precisa saber quem é o cliente, 
onde ele mora e que tipo de produtos deseja. Isso ajuda até mesmo a compor o estoque do 
próximo ano”. 
 
Para fazer esse cadastro sem ser invasivo, Lucas dá a dica: ofereça um serviço de entrega ou uma 
agenda de datas importantes, em que o cliente será lembrado pela loja da data importante. 
 
Conheça também Outras dicas importantes oferecidas pela empresa de consultoria de Lucas: 
1. Identifique três pontos de contato mais importantes com o cliente. Para uma empresa de 
pizzas, por exemplo, os principais pontos de contato são o entregador, o cardápio delivery, o 
atendimento telefônico e a embalagem. 
2. Invista nos diferenciais: treine pessoas, elabore processos à prova de erros, desenvolva 
tecnologias e métodos. 
3. Crie indicadores para medir periodicamente os pontos críticos na formação da imagem de sua 
marca na mente de seus clientes 
 
 



Cliente individual 
 
A Meglio Consultoria & Design é uma empresa de consultoria de marca com foco no cliente 
individual, principalmente a pequena empresa. Para isso, atua de três maneiras distintas: 
consultoria, palestras e design. Com apenas dois anos no mercado, a empresa dobrou de 
tamanho em 2003 e tem metas ousadas para 2004. “Queremos voltar a dobrar de tamanho”. 
 
Com 10 clientes fixos e 20 projetos especiais, a pequena consultoria tem 12 funcionários e alguns 
prestadores de serviços. É a representante oficial e exclusiva no Brasil da rede norte-americana 
de consultoria Communitá Value Network, sediada na Flórida (EUA) e especializada em planos de 
negócios, estratégias de marketing, design, programas de fidelidade, canais de distribuição e 
captação de recursos. 
 
“Trabalhamos na mudança, nas melhorias e adequações em toda a organização, fazendo com que 
as pessoas, os processos e a tecnologia envolvidos em uma organização sejam avaliados e 
reestruturados em menor ou maior grau”. 
 
Serviços 
Meglio – (11) 3668-7366 
http://www.meglio.com.br. /> meglio@meglio.com.br 
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