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Pesquisa da Peppers & Rogers esquadrinha os resultados dos programas de fidelidade no Brasil  
 
Uma pesquisa realizada pela consultoria Peppers & Rogers sobre programas de fidelidade no Brasil 
ajuda a entender por que as empresas que utilizam essa ferramenta de marketing conseguem 
com ela um rico perfil dos hábitos de seus clientes mas ainda exploram pouco essas informações. 
Além de dados cadastrais e do histórico da utilização de recompensas, esses programas podem 
rastrear as preferências de compras dos clientes e até mesmo de seus familiares. Ocorre que será 
difícil compreender melhor tais padrões de consumo porque, em geral, essas informações ficam 
circunscritas aos programas de fidelidade. Somente 16% das companhias ouvidas no estudo usam 
a base de dados de que já dispõem de seus clientes integrada à construída a partir dos programas 
de fidelidade. 
 
"Isso acontece em decorrência dos custos necessários para integrar as duas bases de dados e 
também porque muitas empresas encaram o programa de fidelidade como um instrumento à 
parte de sua estratégia de marketing", afirma André Veloso, gerente de consultoria da Peppers & 
Rogers. Quarenta e cinco empresas instaladas no País, a maior parte com faturamento anual 
superior a R$ 50 milhões, responderam à pesquisa. Juntos, os programas de fidelidade dessas 
companhias reúnem 21 milhões de participantes inscritos. A tabulação e o tratamento estatístico 
do estudo foram realizados pela Larc Pesquisa e Marketing. Os setores que predominaram no 
levantamento foram finanças, varejo e telecomunicações. 
 
A discrepância de usar bases de dados diferentes e não compartilhados é capaz de fazer com que 
um consumidor que entre em contato com determinada empresa da qual é cliente para atualizar 
seu endereço continue recebendo as malas-diretas do programa de fidelidade dessa mesma 
companhia na casa onde morava antes. Quando observados os objetivos que impulsionam a 
criação de um programa de fidelidade relatados por essas organizações na pesquisa, a 
contradição se acentua. Quase todas responderam retenção e maior aproximação de clientes, a 
fim de personalizar o atendimento e oferecer produtos e serviços mais adequados - uma forma de 
identificar os melhores clientes e aumentar o faturamento com eles. 
 
Entre as empresas que declararam os investimentos feitos em programas de fidelidade, a média 
aplicada em 2003 foi de R$ 2 milhões. Neste ano, a previsão é de que esse montante suba 50% e 
chegue a R$ 3 milhões. A maioria das organizações administra esses recursos como parte de sua 
verba de marketing. Para 56% delas, o investimento representa até 20% do orçamento total de 
marketing da empresa, enquanto 13% delas consomem entre 20% e 50%. Os itens que 
receberam maiores investimentos no ano passado são os referentes a pontos ou prêmios 
distribuídos e à comunicação do programa (ambos com 23%), o que inclui publicidade e site na 
internet. Os que tiveram menor aporte foram treinamento e centrais de atendimento, com 
respectivamente 5% e 7% do total. Segundo a Peppers & Rogers, aqui reside um fator de 
preocupação. "O programa de fidelidade é um instrumento poderoso de aprendizado sobre o 
cliente e deve estar integrado ao relacionamento que já existe entre o consumidor e a empresa", 
informa a consultoria em seu relatório sobre a pesquisa. "Se o programa cria um ponto de contato 
e pratica um atendimento de padrão inferior ao que o cliente já está acostumado, ou mostra-se 
incoerente com os demais pontos de contato por falta de treinamento ou falta de integração de 
informações, pode custar caro e ter efeito negativo." 
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