
A FIDELIDADE
E SEUS MITOS
Um novo estudo americano demole velhas
crenças sobre a retenção dos clientes
Marcelo Coppola

E STÁ DISSEMINADA NO MUNDO EM-
presarial a crença de que a fideli-
dade dos clientes tornou-se fun-
damental para ganhar espaço e

aumentar os lucros em mercados cada vez
mais competitivos, Gurus de toda parte
apregoam os milagres dessa fé mercado-
lógica. O pesquisador americano Timothy
Keiningham admite que já se perfilou en-
tre os mais fanáticos, até começar a des-
confiar de alguns princípios da doutrina e
perceber que muitos de seus mandamen-
tos eram contraproducentes. "Eu também
acreditava nos mitos da lealdade e os de-
fendia. Mas percebi que muitas empresas,
após adotá-los, tinham resultados ruins, e
comecei a questioná-los", diz Keiningham,
vice-presidente do instituto de pesquisa
Ipsos Loyalty. Dos 53 mitos que analisou
com sua equipe, um dos mais populares é
o que prega a lealdade dos clientes como
meta número l de qualquer empresa. O
exagero dessa máxima, segundo ele, é de-
monstrado pelos muitos negócios que, mes-
mo com bem-sucedidos programas de fi-
delidade. fracassam. O malogro geralmen-
te acontece por eles terem seguido cega-
mente o mandamento sem acrescentar uma
ressalva fundamental, que faz toda a dife-
rença: a de que é preciso reter apenas os

bons clientes. Não há por que investir di-
nheiro na manutenção dos que dão

prejuízo e resistem a
sair dessa condi-

ção. Contra os
gurus da fide-
lização, Kei-

exemplos de empresas que ignoraram as
máximas hoje em voga e se deram. bem.

Um dos casos mais notórios é o do First
National Bank de Chicago, líder entre os
bancos de sua região, mas que sofria de
baixa lucratividade. Em abril de 1995, após
constatar que os clientes mais lucrativos
eram os que usavam caixas eletrônicos e
serviços por telefone, o banco resolveu in-
centivar essas práticas e cobrar 3 dólares
por transação nos caixas dentro das agên-
cias — operação que dava prejuízo. O First
National foi bombardeado pela imprensa
e criticado no Congresso americano. A
concorrência fez campanhas para atrair os
clientes insatisfeitos (e conseguiu arreba-
nhar boa parte deles). A surpresa foi geral
ao ser revelado que a política adotada, con-
trária aos dogmas da fidelização, aumen-
tou os lucros em 28%.

Outro mito citado com freqüência pe-
los adeptos da fidelização é o pressupos-
to de que "conquistar um cliente novo cus-
ta cinco vezes mais do que manter um
cliente atual". A simplicidade da conta, re-
petida a toda hora por profissionais de mar-
keting, esconde uma realidade mais com-
plexa, alerta Keiningham. Tal crença
ignora, por exemplo, o fato de que
os consumidores mais lucrativos fi-
cam mais caros à medida que são
assediados pela concorrência.
Cientes de seu valor, tendem a
negociar com mais firmeza a
sua permanência no negócio. Pa-
ra observar o fenômeno, basta assis-
tir à guerra da telefonia celular. Os clien-
tes da Vivo, da Tim e da Claro, por exem-
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ningham cita



plo, conseguem baratear seus planos ao re-
ceber ofertas tentadoras das concorrentes.
O mesmo pode ser observado entre as em-
presas de cartões de crédito no Brasil,
que chegam a cancelar a anuidade dos
bons clientes que ameaçam encerrar
a conta e trocar de cartão. A mate-
mática desse mito parece ignorar
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também que os gastos com propaganda,
responsáveis pelos altos custos atribuídos
aos novos clientes, não podem ser conta-
bilizados unicamente na conta deles, já
que muitas vezes reforçam a marca e aju-
dam a manter os atuais clientes. Urn dos
motivos que explicam a crescente procu-
ra por iniciativas que garantam a lealda-
de dos clientes é a constatação de que a
renda das pessoas cresce no decorrer de
sua vida até a aposentadoria. Ou seja, com
o passar do tempo elas se tomam clientes
melhores. Ainda que isso geralmente ocor-
ra, os gastos com determinado produto ou
serviço não aumentam na mesma propor-
ção da renda. Tendem, em vez disso, a se
dispersar por outros serviços e produtos.
"Nos tempos atuais, o consumidor mostra
mais disposição a ser leal a um conjunto
de marcas do que a uma única marca",
afirma Keiningnam.

O pesquisador também vai contra ou-
tra máxima, defendida por um dos papas
da fidelização, Frederick Reichheld. Para
ele, as empresas, ao reter 5% mais de clien-
tes, podem ver seus lucros subirem 85%.
Keiningharn joga água fria nesse cálculo
ao mostrar que isso ocorre apenas nos ne-
gócios com baixas taxas de lucratividade.
Não se pense que ele tenha virado um ini-
migo da fidelidade. Keiningharn contínua
a acreditar que uma política de lealdade
possa diferenciar uma empresa e gerar lu-
cros duradouros, mas acha que precisa ser
concebida sem os enganos que hoje domi-
nam a prática e com base em uma pré-se-
leção da carteira dos clientes. Um exem-
plo desses enganos virou folclore nos Es-
tados Unidos. Em 1999, o califomiano Da-
vid Phillips resolveu participar de uma pro-
moção da gigante alimentícia Healthy
Choice, que dava 500 milhas da American
Airlines para cada cinco códigos de barra
de seus produtos. Depois de contas sim-
ples. Phillips descobriu uma falha grossei-
ra na promoção e decidiu comprar 12 150
pudinzinhos de chocolate, o produto mais
barato da empresa, ao preço de 25 centa-
vos de dólar cada um. Gastou 3 (XX) dóla-
res e ganhou 1,2 milhão de milhas aéreas.

o equivalente a 48 viagens locais,
causando um

prejuízo vexa-
tório para a

93

empresa.
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