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Reter é mais barato
De acordo com Philip Kotler, referência mundial 
em marketing, reter mais clientes custa entre
5 e 7 vezes menos que conquistar novos clientes.

Retenção tem a ver com fidelização, 
com o tempo de vida útil da relação 
dos clientes com a sua empresa. E, 
claro, diante da constatação de Kotler, 
a retenção deve ser ponto de atenção 
constante. Assim, o cliente tem 
percepção clara do valor gerado pela 
empresa.

Para administradoras de condomínios, 
a perda de clientes para concorrentes 
(muitas vezes menores e menos 
experientes) está mais relacionada a 
posicionamentos e estratégias 
equivocadas, do que com algo que a 
empresa deixa de fazer. 

Nesse sentido, a seguir, vamos 
abordar os 6 erros mais comuns 
que impedem administradoras 
de reter mais clientes.

Para isso, a estratégia de negócios 
também deve estar focada em 
diminuir a taxa de churn rate, ou seja, a 
quantidade de cancelamentos, quando 
clientes abandonam seus serviços. 

Até aqui, falamos resumidamente 
sobre teoria e, certamente, uma 
pergunta já está em sua mente…

Conquistar um novo cliente 
custa entre 5 e 7 vezes mais 

do que manter um atual

Como cuidar da retenção no mercado 
de condomínios, na prática?
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https://rockcontent.com/br/blog/churn-rate/
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Ao escolher um produto ou serviço, 
todos levamos em consideração 
diversos critérios, mas principalmente 
aqueles que compõem a proposta de 

 valor por trás da aquisição.

A proposta de valor deve estar 
embasada nos diferenciais do seu 
serviço de gestão, naqueles pontos que 
um síndico ou condômino encontra 
somente na sua administradora. 

Ou seja, não é necessariamente ser o 
melhor, é buscar ser único.
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A venda baseada
somente em preço,
sem proposta de valor

Hoje, quando você vende seu serviço, 
coloca estes pontos em evidência?

Grande parte das administradoras tem 
focado somente em preço e acredite: a 
diferença mensal de valor pago não fará 
com que clientes permaneçam com você. 

Por outro lado, quem não está disposto a 
pagar mais por melhor atendimento, 
agilidade e acolhimento, por exemplo? 

Pesquisas apontam que a maioria está: 
86%.

% dos consumidores estão 
dispostos a pagar mais 
por melhor atendimento, 
agilidade e acolhimento.86

https://conteudo.winker.com.br/entenda-tudo-sobre-proposta-de-valor/
https://conteudo.winker.com.br/entenda-tudo-sobre-proposta-de-valor/
https://www.superoffice.com/blog/customer-experience-statistics/
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Está claro que ter uma equipe 
exclusivamente dedicada às vendas é 
essencial para reter mais clientes. 

Mesmo assim, não é raro que 
administradoras com mais de 50 
condomínios na carteira mantenham 
apenas uma pessoa responsável pelo 
setor comercial. Com frequência, o 
próprio dono assume sozinho este 
papel.

Nesse contexto, as lacunas que 
poderiam ser preenchidas por um time 
especialista em vendas ficam abertas e 
impactam na retenção. 

Além de alavancar vendas, alguns 
exemplos de benefícios que uma equipe 
comercial pode gerar:

A equipe comercial
que é uma pessoa

indicadores de performance

abordagem técnica, ou seja, 
mais efetiva

elaboração e aplicação de 
novas estratégias comerciais

análise e feedbacks
de mercado

auxílio no desenvolvimento
de novas soluções
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É fato que o analógico deixou de fazer 
parte da rotina das administradoras, já 
que a gestão digital passou a ser 
praticamente uma obrigação. 

Porém, utilizar uma tecnologia qualquer 
não significa que a empresa esteja 
realmente se beneficiando da 
transformação digital. 

Em primeiro lugar, a adoção efetiva de 
tecnologia não acontece sem mudanças 
de cultura interna. É preciso fazer com 
que colaboradores entendam sua 
importância e estejam dispostos a 
explorar esse potencial. 

Outra barreira está relacionada aos 
sistemas utilizados. 

No mercado, há opções vendidas como 
grandes facilitadoras, mas que ainda 
dependem do fator humano para 
atualização de informações, aqueles 
dados que a administradora precisa ter 
atualizados o tempo todo. 

O potencial ignorado
da tecnologia

Não deixa de ser tecnologia, mas é 
ultrapassada, ao passo que 
atualizações como estas já podem 
ocorrer de forma automática, por meio 
de integrações. 

A única vantagem sustentável 
que você pode ter é a agilidade. 
Todo o resto pode ser copiado

e replicado.
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https://conteudo.winker.com.br/7-fatores-que-definem-uma-administradora-digital
https://conteudo.winker.com.br/integracao-entre-sistemas/
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Quando uma administradora investe 
em aplicativo (seja ele white label ou 
não), sem dúvidas a intenção inicial é 
a retenção de clientes. 

Embora o investimento seja 
significativo, só trará retorno se 
síndicos e condôminos aderirem à 
plataforma, ou seja, se houver 
engajamento. Quanto mais o cliente 
utiliza as funcionalidades, menos a 
administradora fica sobrecarregada.

Porém, é frequente que 
administradoras tenham aplicativo 
próprio e não busquem engajamento. 
Assim, o aplicativo fica esquecido e é 
claro que ele não trabalha sozinho, é 
preciso implementar a novidade entre 
clientes. 

Outra situação comum é a escolha por 
um aplicativo que não atende às 
necessidades do cliente, o que 
também leva ao baixíssimo 
engajamento. Afinal, não haverá 
adesão a uma plataforma pouco 
intuitiva, lenta ou cheia de erros. 

O aplicativo existe,
mas é esquecido 

para ter
retorno do

investimento,
o aplicativo
precisa ter
engajamento
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https://conteudo.winker.com.br/entenda-tudo-sobre-white-label/
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Softwares, aplicativo, automação… Tudo 
isso gera uma quantidade de dados 
mais que suficiente para a tomada de 
decisões estratégicas.

Pode parecer inacreditável, mas esta é 
uma tática para reter mais clientes 
muitas vezes ignorada por 
administradoras de condomínios.

O acompanhamento de dados tem o 
poder de aproximar a administradora 
dos clientes, de fazer com que a 
empresa entenda melhor as 
necessidades e como atendê-las. 

Uma das técnicas eficientes, nesse 
sentido, é acompanhar índices de 
chamados e reclamações. Quais clientes 
estão com uma quantidade acima do 
aceitável? Investigue os motivos e 
busque resolvê-los. 

Pense, por exemplo, na seguinte 
situação: em média, a cada 2 anos, 
síndicos novos são eleitos. Quando um 
morador insatisfeito com os serviços de 

A falta de 
estratégia baseada 
em análise de dados

gestão é quem assume o cargo, uma das 
primeiras decisões é trocar de 
administradora. 

Há ainda problemas que a 
administradora pode prever e alertar o 
síndico sobre precauções necessárias. 
Dessa forma, no lugar de um desgaste 
do relacionamento com o cliente, surge 
o sentimento de confiança e parceria.

%
das organizações usam 
insights baseados em dados 
para gerar valor aos 
negócios e à inovação.

Menos de

40
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https://conteudo.winker.com.br/winker-aumenta-vendas-e-retencao
https://conteudo.winker.com.br/5-dicas-para-construir-um-bom-relacionamento-com-seus-clientes
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Certamente, há clientes com quem sua 
administradora mantém relação próxima 
e atendimento frequente. Geralmente, 
aqueles mais exigentes, que diante de 
qualquer situação já buscam contato. 

E quanto aos outros? Você sabe, aquela 
maioria silenciosa que desperta 
interesse somente quando algum deles 
ressurge para dizer: quero cancelar, 
vamos trocar de administradora. 

Então, pouco adianta querer recuperar a 
confiança quando ela já foi afetada e 
está baixa. Neste momento, o esforço 
será altíssimo e, muitas vezes, em vão. 

E, mesmo passada a fase de 
recuperação, qualquer pequena crise 
pode resultar em cancelamento. É como 
estar em uma corda bamba, cheia de 
incertezas e onde qualquer movimento 
pode prejudicar ainda mais o 
relacionamento com o cliente. 

Para não chegar a este ponto, atenção 
redobrada ao chamado “feijão com 
arroz”. Analise se o que é básico, como 

O atendimento
básico que não
funciona 

seja transparente e se 
mostre disponível

antecipe o contato,
não espere surgir um problema

seja organizado e 
registre tudo
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boletos, balancetes e assembleia, 
estão satisfatórios. Prazos de 
entregas estratégicas também devem 
ser observados. 

Por exemplo, diante da necessidade 
de uma multa, se sua administradora 
demora dias para resolver a aplicação, 
pode ser que seu cliente perca o prazo 
da notificação, o que prejudica síndico, 
conselheiros e até moradores.

Algumas dicas importantes:

https://conteudo.winker.com.br/boleto-do-condominio/
https://conteudo.winker.com.br/multas-e-advertencias-no-condominio/


O que precisa mudar?

Depois de conferir os principais 
equívocos, quantos deles você 
identifica na sua administradora?

Ao responder essa pergunta e 
identificar o que precisa mudar para 
reter mais clientes, coloque em prática 
o que aprendeu neste e-book.

As mudanças podem ser graduais e 
uma dica é priorizar iniciativas sobre 
aqueles erros que mais causam a 
perda de clientes. 

Sim! Existem muitas ferramentas que 
podem entregar retenção e, claro, 
sempre com base em tecnologia. 

Antes de escolher, porém, avalie suas 
estratégias e descubra quais soluções 
se encaixam e podem atender estes 
objetivos. 

A Winker, por exemplo, é uma 
plataforma integradora de tudo o que a 
gestão condominial precisa, seja para a 
administradora, síndicos ou 
moradores. 

Se você quer algo novo, 
você tem que parar de 

fazer algo velho.

Existem soluções com foco em retenção?
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www.winker.com.br

Entregamos automação de processos 
e redução de custos para a gestão, 
além de simplicidade para quem vive 
em condomínios, em uma só 
plataforma. 

Para saber mais e conversar com um 
de nossos especialistas, clique aqui. 

https://www.winker.com.br/lp-administradoras/



