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Você sabia que custo para se conquistar um cliente é muito maior do que o de manter um 
cliente fiel ao seu negócio e ainda transformá-lo em sua melhor propaganda? Nesta edição da 
coluna tratarei de um tema exaustivamente abordado, mas nunca esgotado: a fidelização do 
cliente.  
 
Estudos demonstram que clientes satisfeitos contam a duas pessoas sobre sua experiência e 
que clientes insatisfeitos contam a mais dez. A satisfação do cliente é o maior artifício para 
mantermos os mesmos e ganharmos novos.  
 
Dentre as informações que usamos em nosso processo decisório, em primeiro lugar está nossa 
experiência pessoal e em segundo a opinião de pessoas que identificamos como semelhantes 
em gostos e padrões de comportamento.  
 
De acordo com diagramas de decisão de compra (Motivação e identificação de necessidades› 
Busca por informações›avaliação de alternativas›compra›resultado), o resultado de nossa 
decisão de compra vai ser a principal informação utilizada ao decidirmos a próxima compra. Se 
nossa avaliação for boa, a probabilidade de decidirmos pelos mesmos produtos é muito maior.  
 
Por isso, para tornarmos um cliente fiel, temos que, além de agradá-lo, surpreendê-lo. O 
primeiro passo na conquista de um cliente é ter um produto de acordo com sua demanda e 
necessidade, dentro da faixa de preço que ele está disposto a gastar, dentro da região aonde 
ele pretende se deslocar e de acordo com seus desejos e necessidades menos explícitos. Mas a 
surpresa é, com certeza, o elemento que vai ajudar a tornar este cliente nosso cliente fiel.  
 
Um dos instrumentos que mais tem ajudado na fidelização do consumidor é a informática. Em 
grandes empresas o data base marketing (DBM) é a base do sistema de relacionamento com o 
cliente.  
 
No setor de restaurantes e gastronomia podemos usar programas deste tipo que já são 
acessíveis e de custo razoavelmente baixo. A grande dificuldade, porém, é organizar as 
informações que queremos armazenar e criar mecanismos de captação destas informações. Os 
mecanismos de captação vão desde o treinamento da equipe de salão que compila os dados 
para gravar, organizar e acrescentar ao sistema até o treinamento dos atendentes e pessoal 
que capta reservas suprindo-os com sistemas eficientes de coleta de informações.  
 
Com o crescimento da internet, a construção de um site interativo torna possível captar dados 
dos clientes e clientes potenciais. O grande desafio é transformar os sites de restaurantes e 
afins em sites de conteúdo dinâmico e que criam o hábito de visitação.  
 
Vencida esta primeira etapa de determinar, armazenar e captar de maneira correta a 
informação, o que fazemos com ela?  
 
Esses dados devem servir para que a equipe trace estratégias pensadas para surpreender o 
cliente, fazendo com que ele se sinta diferenciado, atendido com exclusividade e até mesmo 
parte daquela empresa.  
 
Devolver estes dados de maneira estruturada e com ações previstas para a equipe é outro 
grande desafio. O esforço de treinamento com a brigada é enorme. O pessoal tem que agir 
consciente de que eles são os responsáveis pelo sucesso do empreendimento, a manutenção 
dos clientes e que, sem a participação efetiva nenhum trabalho de vendas, marketing e 
fidelização do cliente podem ser implementados.  
 
Esta é uma das questões mais importantes deste processo: a dependência que temos de uma 
equipe treinada, motivada, que saiba usar as ferramentas desenvolvidas e que esteja 
comprometida com o resultado final de nossas estratégias.  
 



O setor de restaurante é próspero na quantidade de ações de fidelização do cliente. Cada 
segmento do setor de restaurantes vai nos permitir um tipo de ação mercadológica que reforce 
o trabalho de conceituação e posicionamento dos estabelecimentos.  
 
Algumas ações parecem apropriadas a determinados tipos de estabelecimento e não a outros, 
depende muito do estilo de restaurante, perfil do cliente, nível de retorno esperado e da verba 
que poderá ser gasta na ação de fidelização. As opções vão de mala direta com informações do 
restaurante a serviços vip, como rede wirelles de acesso à internet e espaço especial para 
crianças, passando por ações como “comemora seu aniversário conosco e ganhe um brinde”.  
 
Assim, chamar o cliente pelo nome pode ser desejado em restaurantes com serviço mais 
estruturado e menos esperado em restaurantes do tipo econômico e com serviço no balcão.  
 
Promoções de preço, por exemplo, talvez sejam mais eficientes em restaurantes de couvert 
médio mais baixo do que em restaurantes de alto luxo.  
 
A criatividade do proprietário do estabelecimento também pode gerar bons frutos na 
fidelização, como é o caso de muitos restaurantes com menor estrutura administrativa que 
encontraram bons caminhos para ter sempre o cliente de volta. 
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