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de consumidores em relação aos benefícios oferecidos pelas empresas
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Se você não se sente satisfei-
to com o programa de fidelida-
de da empresa na qual costuma
fazer compras freqüentemente,
saiba que você faz parte da re-
gra, e não da exceção. Um levan-
tamento realizado com consumi-
dores das classes A, B e C de di-
ferentes faixas etárias, produzi-
do pelo instituto de pesquisa on-
line Qualibest a pedido de Meio
& Mensagem, mostrou que as
redes varejistas que investem
em ações de relacionamento ain-
da não acertaram a mão para
atingir os principais objetivos
dessa estratégia: conquistar a sa-
tisfação e, conseqüentemente, a
fidelidade de seus clientes.

O estudo quantitativo, rea-
lizado entre 18 de julho e 8 de
agosto, foi estruturado por
meio do envio de questionário
a 1,8 mil consumidores para
avaliar a percepção deles sobre
os programas de fidelidade. Das
pessoas contatadas, 68% decla-
ram ter cartões de relaciona-
mento e 65% delas chegam a
possuir cartões de pelo menos
cinco varejistas.

Mesmo com uma boa adesão
do público aos programas, o re-
sultado da avaliação não é ani-
mador para as empresas. Na
amostragem que classifica o
grau de satisfação dos partici-
pantes, os programas de fideli-
dade receberam notas baixas, de
acordo com o critério estabele-
cido pelo Qualibest. O instituto
definiu uma escala de notas de
O a 100 para representar a satis-
fação do consumidor e aferiu
médias que variam de 60 a 68 en-
tre o público consultado.

No entender da maioria dos
usuários de cartões de relacio-
namento, as vantagens mais co-
muns são a facilidade do crédi-
to e os descontos e ganhos fi-
nanceiros - - mas eles afirmam
que apenas isso não basta, em
função da quantidade de ofer-
tas do mercado. Na avaliação
dos entrevistados, embora a
mecânica dos programas seja
clara, eles se sentem pouco ou-
vidos em relação ao que gosta-
riam de obter como benefícios
dos cartões de fidelidade.

A amostragem apontou que
as mulheres são as que mais par-
ticipam dos programas de rela-
cionamento (72%). Entre os ho-
mens o número é menor: 64%.
A incidência mais elevada é na
faixa etária dos 25 aos 44 anos.
Os cartões têm maior penetra-
ção nas classes econômicas A e
B (80% e 70%, respectivamen-
te), caindo para 60% na classe
C. As empresas que receberam
mais citações na pesquisa foram,
por ordem: C&A, Extra Super-
mercados, Droga Raia, Lojas
Renner, Pão de Açúcar, Carre-
four, O Boticário, Lojas Riachue-
lo, BomPreço, Drogasil e Lojas
Marisa. Ao todo, 130 marcas de
cartões de fidelidade foram ci-
tadas no levantamento.

SUPERMERCADOS
Os programas de fidelidade

dos supermercados receberam
37% das menções, o maior nú-
mero em relação aos outros; 85%
das pessoas consultadas concor-
dam que os programas dessas
redes poderiam oferecer mais
vantagens e benefícios de acor-

do com o seu estilo de vida e 75%
acham que as companhias deve-
riam ouvi-los mais para entender
o que gostariam. A maioria dos
entrevistados (60%) pensa que
os cartões de relacionamento de
supermercados são mais vanta-
josos para o estabelecimento do
que para eles. O índice de res-
postas para a mesma pergunta
nos outros segmentos foi menor,
porém significativo.

OPORTUNIDADE
Nesse aspecto, a pesquisa

está de acordo com a avaliação
de consultorias especializadas na
construção desse gênero de pro-
grama. Segundo o presidente da
Peppers & Rogers para a Améri-
ca Latina e Ibéria, Weslyeh Mo-
hriak, a estratégia usada pelos su-
permercados não conquista os
consumidores pela dificuldade
que as empresas têm em utilizar
instrumentos para conhecê-los e,
assim, fazer dessas informações
uma ferramenta em prol do ofe-
recimento de benefícios adequa-
dos ao perfil dos clientes.

"As companhias elaboram
ações para atingir toda a sua
base de clientes antes de procu-
rar entender como ela é compos-
ta. Com isso, acabam não conhe-
cendo os seus verdadeiros con-
sumidores fiéis de forma perso-
nalizada", afirma Mohriak, ao
ressaltar que as empresas nem
sequer utilizam grupos de com-
parações para saber se a sua es-
tratégia dá resultados ou não.

Ainda de acordo com ele, as
ações acabam privilegiando
quem não é cliente de fato e ape-
nas procura oportunidades. "Os

descontos em produtos ofereci-
dos pela loja podem aumentar as
vendas e trazer resultados de
curto prazo, mas o próprio con-
sumidor assimila que é uma pro-
moção temporária e a iniciativa
não funciona a médio e longo
prazos", afirma o executivo. A
estratégia usada não correspon-
de a um dos principais objetivos
dessas ações, que é modificar o

comportamento do cliente para
que ele opte pela empresa em
virtude de uma série de benefí-
cios que terá ao comprar naque-
la determinada bandeira.

Para o executivo responsá-
vel pela área de Decision Scien-
ces do Carlson Marketing
Group, Will Wittkopf, existem
exemplos que comprovam a ca-
pacidade dos programas de fi-
delidade de mudar o comporta-
mento do consumidor, desde que
sejam aplicados com eficiência.

É necessário que a empresa
não considere a iniciativa apenas
como um projeto de marketing -
o que ocorre na maioria dos ca-
sos - -, passando a vê-la como
parte de seus valores estratégi-
cos no mercado, "É preciso que
haja uma decisão corporativa, dos
diretores da companhia, para o
incentivo do seu funcionário, da
formação da cultura de trabalho
que tem de estar aliada ao aten-
dimento do cliente e aos serviços
oferecidos", afirma Wittkopf. O
profissional chega ao Brasil nes-
ta semana para o seminário Pla-
nejamento e Gestão de Progra-
mas de Fidelidade, que será pro-
movido pela Peppers & Rogers
em São Paulo nos dias 24 e 25.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1172, p. 41, 22 ago. 2005.




