


C erta vez, Philip Kotler, uma das
maiores autoridades quando o
assunto é marketing, declarou

que conquistar novos clientes custa
muito mais caro do que mantê-los.
Seu pensamento já foi percebido por
inúmeras empresas que se conscien-
tizam a cada dia sobre os benefícios
de fidelizar clientes. Algumas marcas,
inclusive, têm uma legião de seguido-
res por anos e anos, sem nunca per-
der o prestígio. Como exemplo, pode-
mos citar a Harley-Davidson, que re-
presenta um estilo de vida e, aqui no
Brasil, a BomBril, sinônimo de espon-
ja de aço.

Porém, como o processo de fideli-
zação não compreende somente um
"está sendo bem atendido?" ou "volte
sempre!", executivos já criam formas
mais elaboradas de chamar a atenção
e fisgar de vez o consumidor, do que
destacar apenas a qualidade do pro-
duto ou serviço. Afinal, poucos têm o
privilégio da Harley-Davidson ou da
Bombril.

Para o consultor do restaurante ca-
rioca Azzurra, Alexandre Tenenbaum,
saber fidelizar nada mais é do que tra-
tar cada cliente de forma diferente.
Para ele, cada um tem suas particu-
laridades, que devem ser exploradas.
"Nossa missão é identificar as indivi-
dualidades de cada freqüentador do
restaurante e tratá-los de forma ade-
quada ao seu perfil. Assim, é preciso
premiar aquele que freqüenta muito
o local, fazer um convite a quem não

vem há algum tempo, mandar um
presente de aniversário, entre outras
ações", acredita.

Tenenbaum criou e adminis-
tra o cartão de benefícios Azzurra
Personale, que contabiliza pontos to-
das as vezes que o cliente consome.
Estes pontos podem ser trocados no
próprio estabelecimento por vinhos
ou outros itens. Ele explica que, des-
ta forma, monitora os hábitos de con-
sumo e histórico dos freqüentadores
e analisa cada um de forma diferen-
te. "Neste início do programa, 25%
da receita advém de clientes Azzurra
Personale, que tem um ticket médio
35% maior e uma freqüência média
1,5 vez mais alta que o cliente padrão",
comemora.

Para o consultor do Azzurra, progra-
mas de fidelidade são importantes na
medida em que criam um grupo que
se torna responsável por boa parte do
faturamento das empresas. "É para is-
so que desenvolvemos um programa
de relacionamento", explica.

Fidelização X
descontos

O autor do livro "Vendedor Fiel
Cliente Fiel" e sócio-diretor da Solução
Comercial, que desenvolve projetos
de consultoria, treinamentos in-com-
panys, workshops e congressos de ven-
das, Marcelo Caetano, avalia que mui-
tas empresas erram ao confundir pro-
grama de fidelização com programa
de descontos. Para ele, simplesmente

CONSUMIDORES
FIÉIS SÃO

MENOS SENSÍVEIS
A PREÇO. SEMPRE
DIGO QUE FIDELIZAR
É ENCONTRAR UM
OÁSIS DE LUCRO NA
EMPRESA"
MARCELO CAETANO, SÓCIO

DIRETOR DA SOLUÇÃO

COMERCIAL

Invista
na clientela

Saiba distinguir um cliente do ou-
tro, buscando suas particularida-
des. Aproveite isso a seu favor!

Garanta que os melhores clien-
tes sejam recompensados por sua
fidelidade

Conquiste cada vez mais clientes,
controlando o hábito de consumo
de cada um

Ouça-o atentamente

Identifique pequenos problemas
antes que se tornem grandes

Descubra um modo de estar pre-
sente na vida do cliente não ape-
nas no momento da compra

Atenda bem e apresente soluções

Prepare os funcionários para que
também atendam bem

Seja cortês e, principalmente, éti-
co! Portanto, não minta

dar mais descontos para o cliente fiel
é um processo "preguiçoso". É preci-
so ouvi-lo com atenção e, certamente,
dirá o que precisa para ser fidelizado.
"Podemos citar as companhias aére-
as. Como viajo sempre a trabalho, acu-
mulo muitas milhas e ganho trechos
de viagens. Mas digo que trocaria to-
dos estes trechos por outras vantagens
como, por exemplo, ter um lugar para
colocar minha bagagem de mão sobre
meu assento ou, se chegar antes ao ae-
roporto, poder antecipar meu vôo, ca-
so hajam lugares, sem um custo adi-
cional. Isso sim seria uma boa estraté-
gia de fidelização", argumenta.

Caetano avalia que somente des-
ta maneira os clientes se tornarão
mais confiantes ao realizarem ne-
gócios com a empresa e, como con-
seqüência, o consumo aumenta-
rá. Além disso, o especialista desta-
ca que clientes fiéis trazem benefí-
cios indiretos através de referências.
"Consumidores fiéis são menos sen-
síveis a preço. Sempre digo que fide-
lizar é encontrar um oásis de lucro
na empresa", declara.



Clientela Vip
Mais do que em qualquer outro se-

tor, no de beleza o público é fiel ao
profissional e não à empresa. Para
quebrar esta barreira, a rede carioca
de salões de beleza Walter's Coiffeur
criou o cartão Club Vip, que dá direi-
to a algumas vantagens. Através do
mote "Você merece ser bonita todos
os dias", o salão dá descontos de 5%
a 30%."Antes do programa, o cliente
era fiel ao cabeleireiro. Se ele saísse, o
cliente ia junto, e se ele fosse almoçar,
o cliente o esperava. Isso mudou atra-
vés do relacionamento e a confiança
gerada com o programa", destaca a
gerente de marketing da rede, Eliane
Chueke.

Ela conta que, além de dar descon-
tos, a rede possui um mailing cujos
clientes são distribuídos em cinco
Perfis VIP - cliente I, lojista I, parceiro
I, estudante e 3 a idade, que está em
fase de implantação, e tem o "voucher
de serviços", onde, a cada compra de
cinco serviços, o sexto é grátis. "Este
programa fideliza, principalmente no

setor de tratamento, que é realizado a
longo prazo e dispõe ao cliente uma
aplicação gratuita. Enxergo o cartão
como algo que pode trazer mais do
que fidelidade. Com base em infor-
mações como faixa etária e renda, por
exemplo, e com o mailing, será possí-
vel implantar com mais segurança um
serviço para venda de produtos (e-
commerce) e delivery, que é um pro-
jeto de interesse nosso", conta.

Eliane acredita que, somente assim,
evita-se que o cliente acompanhe o
profissional quando ele migra para o
concorrente. "Estas ferramentas es-
treitam o relacionamento com o clien-
te e fazem com que o conheçamos ca-
da vez mais. Isso dá à empresa um di-
ferencial e cria barreiras de confiança,
tornando inconveniente sua migração
para um concorrente. Afinal, as pes-
soas confiam em quem as respeita, as
ouve e as surpreende. E são fiéis quan-
do e enquanto confiam", avalia.

Pirataria
Para driblar a pirataria, o mercado

de videolocadoras, mais do que nun-

ISSO
(PROGRAMAS

DE FIDELIDADE)
DÁ À EMPRESA UM
DIFERENCIAL E
CRIA BARREIRAS
DE CONFIANÇA,
TORNANDO
INCONVENIENTE
SUA MIGRAÇÃO (DO
CLIENTE) PARA UM
CONCORRENTE"
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QUANDO A COMUNICAÇÃO É FEITA

DE FORMA EFICAZ, ESTE CLIENTE

RECONHECE NA MARCA SEUS PRINCÍPIOS

PESSOAIS E ESTA RELAÇÃO PASSA A SUPERAR

A COMPRA RACIONAL, CONSEQÜENTEMENTE

FIDELIZANDO O CLIENTE"
RUDIMEI R. MODEZEJEWSKI, SÓCIO-DIRETOR DO E-MARCAS

ca, tem de se reinventar para con-
seguir fidelizar a clientela. A 100%
Vídeo, por exemplo, expandiu seus
serviços, com a intenção de que as
pessoas passem mais tempo na lo-

Cartão
inteligente
O restaurante paulistano Memphis
Burger, inspirado na lanchonete dos
anos de 1950, lançou, em dezembro
de 2007, o cartão de fidelidade pré-
pago Memphis Card e, em cinco me-
ses, já conseguiu uma adesão de 200
clientes. O consumo médio das pesso-
as que utilizam a tecnologia aumentou
em 40% em comparação as que não
possuem.

O cartão é baseado em um smarf card,
que permite aos usuários o armaze-
namento de créditos para consumo
dentro do estabelecimento. As pessoas
que efetuarem a compra antecipada
dos créditos recebem automaticamen-
te um bônus de 20% sobre o valor
diretamente no chip do cartão. Para
adquiri-io, é preciso efetuar uma carga
inicial mínima no valor de R$ 25,00.

Segundo o proprietário do estabeleci-
mento, Renato Noschese, a ação fez
com que os freqüentadores se sentis-
sem prestigiados e entenderam a ação
corno um reconhecimento pela sua
fidelidade ao restaurante. "Houve um
aumento no movimento da Casa e os
clientes portadores do cartão começa-
ram a utilizar o benefício recebido com
maior freqüência", comemora.

ja. O diretor de franchising da rede,
Carlos Augusto, conta que o objetivo
é tornar a rede conhecida como uma
grande marca no varejo. Para tanto,
implantou algumas facilidades co-
mo terminais de recarga de celular,
quiosques da Kodak para revelação de
fotos digitais, brinquedos da Gulliver,
Estrela e Disney, livros e produtos de
decoração da rede Imaginnarium,
entre outras parcerias.

Segundo Augusto, a empresa não
deixará de ter o core-business focado
no áudio e vídeo, mas, para "prender"
os clientes, teve que diversificar a li-
nha de serviços. "Queremos ser reco-
nhecidos como uma rede de entrete-
nimento e não somente de videoloca-
doras. Ações como estas que oferecem
facilidades em um só lugar, fazem com
que o consumidor saiba que vale mais
a pena alugar filmes originais do que
comprar vídeos piratas", afirma.

Marcas
As marcas também são importan-

tes instrumentos de fidelização, já que,
com seu respectivo logotipo, represen-
tam a materialização de uma série de
atributos intangíveis, como confiança,
atendimento, estilo de vida, ideologia,
status, responsabilidade social, entre
outros. É o que analisa o consultor em
Propriedade Intelectual e sócio-diretor
do E-Marcas, Rudinei R. Modezejewski.
Para ele, cada marca, dentro de sua
estratégia de comunicação, escolhe
quais destes atributos serão comuni-
cados ao cliente, ao público-alvo de-
sejado. "Quando a comunicação é feita
de forma eficaz, este cliente reconhece
na marca seus princípios pessoais e es-
ta relação passa a superar a compra ra-
cional, conseqüentemente fidelizando
o cliente", argumenta.

Mas para que isso aconteça,
Modezejewski salienta que, em pri-
meiro lugar, é preciso identificar
quais os atributos que podem ser
destacados em relação à marca e, de-
pois, identificar o público-alvo que se
sensibiliza por estes. Se este caminho
for economicamente inviável, o es-
pecialista recomenda o inverso: iden-
tificar os clientes que desejar e depois
os atributos que lhes são mais simpá-
ticos. "A partir desta equação, reforce
a imagem das qualidades escolhidas
para que elas se tornem "percebi-
das" pelos clientes. Não adianta seu
produto ser o melhor do segmento,
se seus clientes não percebem isso.
Você tem de demonstrar suas qua-
lificações e, se for o caso, ensinar o
cliente a comparar, demonstrando
porque uma característica específica
do seu produto é tão importante, no
que ela afeta o cliente e no que se re-
laciona com a imagem que você quer
passar", explica.

O especialista enfatiza ainda que al-
gumas marcas, quando lançam pro-
dutos considerados ruins, conseguem
com que os consumidores continuem
fiéis, ao invés de reclamarem ou boi-
cotarem. "Às vezes, o cliente dá até su-
gestões de como melhorar o produto",
enfatiza. Todavia, Modezejewski ex-
plica que é preciso lutar muito para
chegar a este patamar. "Marcas cujo
seu público é fiel podem ser contadas
nos dedos, são as chamadas jóias da
coroa, como Google, Apple e outras
poucas", finaliza. C&N
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