
Ganhando com o conhecimento do cliente 
 
A biométrica saiu dos laboratórios e está nos supermercados. Tecnologias como a oferecida 
pelo Pay by Touch (Pague através do Toque) permite que clientes paguem suas compras 
colocando o dedo em um sensor. Mais do que oferecer uma nova tecnologia para o varejo, o 
Pay by Touch ajuda a conhecer melhor o cliente final.  
 
Bill Townsend, vice-presidente executivo do Pay by Touch, recentemente explicou que a 
empresa ajuda seus clientes a beneficiar-se de um melhor conhecimento de seus clientes.  
 
Como funciona o Pay by Touch?  
O Pay by Touch oferece autenticação biométrica, prêmios personalizados e soluções de 
pagamento para supermercados e outros varejistas. Os clientes se cadastram nas lojas ou 
online. Uma vez cadastrados, eles usam um leitor que se assemelha a um mouse de 
computador, inserem um código e escolhem o método de pagamento.  
 
Como se chegou a atual estratégia de negócios?  
Nossa proposta inicial era enfatizar os benefícios gerados pela mudança dos clientes de meios 
de pagamento de alto custo, como cartão de crédito, para cheques eletrônicos de menor custo. 
Mas, assim que instalamos os primeiros sistemas dois anos atrás, percebemos que os clientes 
apreciam a conveniência de usar o Pay by Touch para unificar seus cartões de programa de 
fidelidade. Isso veio de nossa interação com nossos clientes e os usuários finais em focus 
groups, entrevista nas próprias lojas, emails e ligações. Isso influenciou o desenvolvimento de 
nossos serviços de marketing, e continuamente priorizamos nossas iniciativas tomando por 
base o que deixam nossos clientes felizes.  
 
Nossos clientes se beneficiam porque o pagamento por meio biométrico melhora o acerto dos 
programas de fidelidade. Muitas vezes um cartão de programa de fidelidade é compartilhado 
por diversas pessoas de uma família, por exemplo, ou os clientes esquecem de levá-los à loja. 
Nosso produto relaciona cada compra a um indivíduo. Como resultado, nossos clientes podem 
direcionar com mais chance de acerto sua comunicação. Assim, os usuários finais recebem 
ofertas que refletem melhor suas preferências individuais.  
 
 
Como são coletados os dados?  
Nós executamos o maior número de pesquisas possíveis. Promovemos focus groups, pesquisas 
on-line e entrevistas in loco durante todo ano, nas quais os usuários finais participam se 
desejarem, respondendo como podemos melhorar o serviço. Todos esses métodos são "opt 
in", algo que os usuários finais afirmaram ser muito importante para eles.  
 
Também estendemos essas pesquisas além de nosso departamento de marketing. Há dois 
meses enviamos dezenas de funcionários de diversas áreas e níveis organizacionais para a 
linha de frente. Eles trabalharam em terminais de cadastro para entender melhor o gosto do 
usuário, e assim melhorar a experiência do cliente e, em contrapartida, aumentar o lucro de 
nossos clientes. Eles preencheram relatórios diários nos quatro dias da visita; esses relatórios 
foram compilados e foram distribuídos na empresa por email, em reuniões e na intranet.  
 
Qual é o resultado dessa estratégia?  
A mudança para um meio de pagamento mais barato já resultou em uma economia para 
nossos clientes, e o acerto das ofertas personalizadas do programa de fidelidade também está 
sendo bom. Um novo programa de marketing personalizado no Green Hills Grocery, em 
Syracuse, Nova Iorque, envia 20 ofertas a cada semana para os usuários do Pay by Touch 
baseadas em seu padrão de compras. As ofertas são comunicadas via email, se os usuários 
assim escolherem, ou podem imprimir suas ofertas em um de quiosque na loja. Quando os 
usuários do Pay by Touch passam pelo caixa, eles recebem os descontos automaticamente.  
 
A média nos Estados Unidos de retorno de ofertas feitas em jornais é aproximadamente 1,3 
por cento. Nas primeiras nove semanas do programa de marketing do Green Hill, as ofertas 
feitas aos usuários do Pay by Touch obtiveram um retorno de aproximadamente 21 por cento. 



No mesmo período lucro do Green Hill aumentou em 2,6 por cento e a freqüência de compra 
entre os usuários em 4,5 por cento.  
 
Qual o objetivo final?  
Queremos que as pessoas passem pelo caixa, coloquem o dedo no aparelho e saiam dizendo: 
"esta é a compra mais divertida que já fiz". O único meio de atingir isto é realmente entender 
o que os usuários estão pensando. 
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