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Em busca de reter por mais tempo o consumidor nas lojas para aumentar o seu desejo de 
comprar, o varejo tem buscado alternativas de fidelização, além das ferramentas tradicionais 
de marketing, que nem sempre são suficientes para driblar a concorrência. A rede de 
supermercados Carrefour resolveu, para se aproximar mais do consumidor, criar um grupo de 
clientes para atuarem como consultores informais. Já o maior grupo de pet shops do País, o 
Cobasi deixou o marketing de massa para trabalhar com um programa de relacionamento com 
o cliente que, segundo a empresa, já aumentou de 1% a 4% a receita da rede. 
 
Lojas de departamentos, como C&A, ou bancos comerciais, como o Real, também buscam 
investir na ambientação a fim de tornar o ambiente mais confortável ao cliente para fidelizá-lo. 
Tudo isso porque o varejo está diante de um consumidor diferente do de outras épocas, agora 
mais exigente e disputado. Além do fato de que, diferentemente da década passada, quando o 
consumidor gastava cerca de uma hora e meia para abarrotar o carrinho de compras, agora 
não leva mais do que meia hora, conforme estudos do setor. 
 
Pesquisas de marketing lembram ainda que é cinco vezes mais caro, para as empresas, 
conquistar um novo consumidor do que mantê-lo fiel. "Além de ser mais bem informado tanto 
pela Internet como por outros meios de comunicação, o consumidor sabe o que quer, é fiel à 
marca, mas pode mudar de opinião se for seduzido no ponto-de-venda (PDV) por um preço 
melhor ou um brinde convidativo", afirmou Andre Pinterich, executivo de contas da Microsoft, 
em um evento recente sobre o varejo. 
 
A publicidade de massa, portanto, não consegue sozinha criar aproximação com a empresa 
como antes e por essa razão companhias como a Cobasi, de pet shops, empregam com êxito 
programas de relacionamento com os clientes (Customer Relationship Management - CRM). A 
Cobasi pôde constatar o retorno da rentabilidade de cada campanha de relacionamento. 
 
As margens de lucro cresceram de 1% a 4% pelo aumento das vendas de produtos com 
preços cheios, pois estes não precisavam ser negociados porque um sistema de pontuação 
premiava os valores de compra maiores. Esse relacionamento é importante, pois hoje 75% das 
vendas são estimuladas pelo cartão de fidelidade. 
 
Os clientes não são iguais, há novos perfis, como casais sem filhos, pessoas que preferem 
morar sós, e mulheres que têm mais renda, além de mais consumidores vindos da classe C. 
Um levantamento recente da Cobasi revelou, por exemplo, que 30% dos clientes que mais 
compram perfazem 75% das vendas anuais e 30% dos que menos compram perfazem apenas 
3% das vendas anuais. 
 
Para manter atrelado o cliente que mais faz compras nas lojas da rede, a empresa passou a 
operar com preços diferentes para clientes fidelizados e para os ainda não fidelizados. Os 
programas são feitos com sistemática similar aos de milhagem. "Fizemos ainda investimentos 
em tecnologia para capturar informações dos hábitos de consumo do cliente a fim de entendê-
lo melhor", explicou Paulo Nassar, dono da rede Cobasi. 
 
Cuca 
Aproveitar o conhecimento do consumidor e suas críticas foi a maneira de o Carrefour se 
aproximar da clientela, por isso lançou este ano um projeto com a participação das 
consumidoras mais atuantes junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). O Cuca 
(Consumidores Unidos Carrefour) é um grupo atento a pormenores que determinam a compra, 
entre eles preço, qualidade, variedade, atendimento, praticidade e ambiente de loja. 
 
Os membros da Cuca se tornaram uma espécie de consultores informais do supermercado, que 
abriu um canal direto para o cliente interagir com a empresa. Por intermédio do Cuca, tornou-
se possível dar sugestões, trocar idéias, fazer propostas de melhorias para garantir os direitos 
dos consumidores. Esses "conselheiros" têm acesso permanente à área de Relacionamento e 
também aos responsáveis das lojas da rede. 



 
O processo de formação do grupo levou pelo menos três meses, com consumidoras entre 30 e 
50 anos, residentes em São Paulo. "A idéia foi identificar e recrutar consumidores que 
representassem essa maneira mais exigente e consciente de consumir", disse o diretor de 
Marketing Corporativo do Carrefour, Rodrigo Lacerda. 
 
A idéia é que as representantes se comuniquem freqüentemente com outros consumidores da 
rede, fornecendo dicas, informações e novidades. O Carrefour criou um site especialmente 
para o projeto (www.euusoacuca.com.br). Nele há um blog para discussão, dicas, trocar 
informações e opinião em enquetes. "O objetivo é estimular os consumidores a terem uma 
postura de compra mais consciente e participativa, interagindo com o Carrefour para também 
aprendermos com eles", disse Lacerda. 
 
As reclamações do atendimento de funcionários no site têm obrigado a companhia a colocar 
colaboradores em reciclagem ou aumentar o quadro em determinada loja. As queixas de filas 
são tratadas pontualmente com cada loja e é feita uma revisão no dimensionamento da equipe 
de caixas para minimizar o impacto da espera. Os lamentos quanto à manutenção e à limpeza 
também são verificados. 
 
Aproximação 
Para aumentar a aproximação com o cliente, a loja de departamentos C&A, de origem 
holandesa, viu na mudança da ambientação da loja um diferencial. Transformou o tradicional 
magazine ao abusar de música ambiente, decoração com cores fortes e brilhantes, praticidade 
na exposição de artigos, além de atendentes jovens, na maioria estudantes universitários, 
para dar ar jovial à rede e oferecer uma experiência de compra como atividade de lazer. 
O Banco Real também tem experimentado no quesito bem-estar do cliente e transformou 
espaços inexpressivos na frente de seus caixas, em algumas agências, com fileiras de cadeiras 
para o correntista que espera pelo atendimento com uma senha. 
 
 
Leia mais: 
 
Evento faz loja ficar mais perto do cliente 
  
A Decathlon, rede de lojas de material esportivo de origem francesa, acaba de desenvolver o 
projeto Vital Sport, com o objetivo de se aproximar da comunidade e de formar futuros 
clientes/esportistas. O evento, que é uma ação mundial na inauguração de todas as lojas, 
proporciona a descoberta e iniciação em mais de 25 modalidades esportivas diferentes durante 
o dia da abertura. 
 
A estratégia foi usada na semana passada, durante a abertura da loja localizada no 
estacionamento do Shopping Lar Center, na zona norte de São Paulo. Os participantes 
tiveram, por exemplo, aulas de equitação, de mergulho (em uma piscina plástica de 5 mil 
metros cúbicos), vôlei de areia, artes marciais, iniciação ao golfe e fitness, entre outras opções 
de práticas esportivas. 
 
"A idéia é interagir com a pessoa que não conhece o esporte e apresentá-la a uma atividade 
que nunca fez na vida", explicou o diretor da Unidade Center Norte, Marcello Toshio. 
 
O projeto, além de impulsionar futuros clientes, deixa a loja mais próxima da comunidade e, 
por isso, a idéia é que se torne anual e não apenas na inauguração. A nova unidade da 
Decatlhon, com 5 mil metros quadrados, tem mix de 15 mil itens. Uma peculiaridade é que 
não tem estoque resguardado. Os 135 mil artigos à venda são vistos diretamente. 
 
 
                          Fonte: DCI, São Paulo,14,15 e16 jun. 2008. Comércio, p. A10.  


