
A mágica do incentivo
Cartões de fidelidade, brindes e prêmios servem para
alavancar os negócios. Mas um deslize muitas vezes é fatal

O
marketing de incentivo, que
engloba fidelização de clien-
tes, prêmios, eventos, entre

outras ações, há muito tempo é uma
realidade para as grandes corporações
e tem sido uma prática cada vez mais
comum entre as pequenas empresas.
Mas até que ponto as campanhas de
incentivo ajudam ou maculam a em-
presa e até que ponto atraem ou de-
sestimulam os canais de distribuição,
os funcionários, os parceiros e, princi-
palmente, os clientes?

Cyrille Verdier, diretor-geral da In-
centive House, operação brasileira da
Accentive, uma das maiores redes in-
ternacionais especializadas no assun-
to e braço do grupo Accor, acredita
gue, se o empreendedor tomar alguns
cuidados básicos, o marketing de rela-
cionamento pode ser promissor. Em
tese, todo mundo leva vantagem. Por
exemplo, no caso de distribuição de
brindes atrelados à venda de produtos,
o cliente fica feliz e a empresa alavan-
ca seus negócios. "Nem todos os pro-
gramas têm sucesso absoluto, mas

A gestão do marketing de incentivo
em geral é de fácil execução. A pró-
pria empresa pode fazê-lo, contando
com a estrutura de marketing e recur-
sos humanos que já possui. Contudo,
os projetos que focam o consumidor fi-
nal são os mais desafiadores, porque
geralmente envolvem um público mui-
to grande. Para a premiação, Verdier
indica a ajuda de empresas especiali-
zadas — em viagens, cartões de pre-
miação e vouchers — porque falhas na
entrega do prometido podem colocar
o nome da sua empresa a perder.

Mas será que as pessoas trocam a
loja ou marca de sua preferência para
ganhar um brinde ou concorrer a um
prêmio? Uma pesquisa feita no ano
passado pelo Programa de Varejo (Pro-
var) da USP mostra que a maioria dos
consumidores não muda seu compor-
tamento por conta de programas de fi-
delização. Entre os entrevistados, 25%
se manifestaram fiéis às lojas pesqui-
sadas e 30% compravam em qualquer
lugar. "Então, a maior parte das pes-
soas está afastada dos programas de

fidelidade porque elas são fiéis ou in-
fiéis por natureza", observa Cláudio
Felisone, coordenador-geral do Provar.

Então, os programas não têm serven-
tia alguma — pensará o leitor. De fato,
você deve dimensionar bem os investi-
mentos e levar em conta que os poten-
ciais interessados no seu programa de fi-
delização vão estar também de olho nos
programas da concorrência. Mas, se bem
sustentado, diz Felisone, o marketing de
incentivo ajuda a manter ou aumentar a
demanda e lhe dá informações precio-
sas sobre o comportamento de consumo.
Com isso, é possível estabelecer a polí-
tica de sortimento e a de preços.

Agora, se o seu objetivo é fornecer
cartões de fidelidade para monitorar
as ações do seu cliente, procure não
esquecer as suas promessas iniciais e
mantenha um padrão enquanto durar
o programa. O especialista em vare-
jo Eugênio Foganholo, da Mixxer De-
senvolvimento Empresarial, diz que
boa parte dos estabelecimentos acaba
ficando com os dados do consumidor
nas mãos para acertar o mix de pro-
dutos, mas abandona os incentivos.
Para as grandes empresas, o risco de
agir assim muitas vezes nem é tão
grande. Mas, para as pequenas, pode
ser fatal. CHRISTIANE BUENO MALTA

agradam ao cliente, por-
que ele é tratado de forma
diferenciada", afirma Verdier.

Antes de dar o pontapé inicial, de-
fina bem o programa de relacionamen-
to a ser implementado, aconselha o di-
retor-geral da Incentive House: porque
está sendo criado, para qual público e
quais são as metas. Em segundo lugar,
leve em conta a duração da campanha
e o planejamento da premiação ou da
entrega do incentivo. O investimento
a ser feito depende do desenho do pro-
grama. "É preciso definir o valor do
prêmio e lembrar que o incentivo tem
de ser autopagável. Ou seja, o capital
para o prêmio tem de vir do resultado
da meta estabelecida", explica Verdier.
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