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Toda empresa consolidada sabe que não basta apenas gastar fortunas com desenvolvimento 
de novos produtos, ou com marketing promocional, para conquistar novos clientes. É preciso 
direcionar esforços também para mantê-los sempre por perto. Para isso, nada melhor do que 
premiar o consumo, beneficiando clientes mais fiéis. Para cumprir melhor esse desafio, surgiu 
o sistema de coalizão uma espécie de desdobramento dos programas de fidelidade 
tradicionais. Difundido em diversos países, o modelo começa a ganhar espaço no Brasil.  
 
Também conhecido como multifidelidade, o sistema de coalizão caracteriza-se por unir 
empresas de diversos segmentos em um único programa, administrado por um gestor. Para o 
consumidor, a vantagem é, ao consumir produtos e serviços das empresas parceiras, acumular 
pontos e ter a liberdade de trocá-los por prêmios, serviços ou produtos nas várias companhias 
credenciadas.  
 
Consolidado nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, no Reino Unido e na Nova 
Zelândia, o programa de coalizão desembarcou no Brasil no ano 2000, trazido pela Dotz, 
especializada em programas de fidelidade. Com mais de 70 empresas parceiras, a Dotz conta, 
atualmente, com mais de 2 milhões de usuários, que tem à disposição cerca de 15 mil 
produtos e serviços que podem ser adquiridos com a “moeda própria”, a Dotz. Recentemente, 
a empresa fechou sociedade com a canadense Air Miles líder no segmento de coalizão, com 
mais de 100 parceiros e 14 mil pontos de venda, que passou a deter 29% de participação 
societária na companhia. A parceria foi estimulada pelos bons resultados apresentados pela 
Dotz, que conseguiu crescer cerca de 25% nos últimos dois anos, só com a coalizão por meio 
do comércio eletrônico.  
 
Praticamente única representante do sistema no Brasil, a Dotz se prepara para sair do 
universo virtual e entrar no mundo físico, iniciando o projeto piloto com a abertura de pontos 
de “troca de dotz” em Belo Horizonte, Minas Gerais, a partir de setembro.  
 
Expansão 
 
Com a expansão, a empresa pretende triplicar a sua receita e encerrar 2009 com faturamento 
de R$ 50 milhões. “Decidimos começar por Belo Horizonte por reconhecer que a região é um 
ótimo mercado e vamos buscar atuar mais com empresas de varejo. Pretendemos levar esse 
conceito para outras regiões do País após o primeiro semestre de 2010”, adianta o presidente 
da Dotz, Roberto Chade.  
 
Segundo Chade, o sistema traz vantagens econômicas para as companhias que querem 
fidelizar seus consumidores. “Para as empresas, o grande desafio é criar benefícios que sejam 
relevantes para o consumidor e viáveis financeiramente. O modelo de coalizão une estes dois 
fatores e possibilita a oportunidade do consumidor obter vantagens simplesmente consumindo, 
além de poder agregar tudo em uma só conta”, explica.  
 
Adepto do programa de fidelidade tradicional, o Banco do Brasil vai se tornar credenciado da 
Dotz no projeto de Belo Horizonte. Diretor de Cartões do BB, Denilson Molina, explica que a 
experiência servirá para que a instituição conheça as possibilidades de criar, futuramente, o 
próprio sistema de coalizão. “Teoricamente, estamos pensando nas possibilidades de criarmos 
um novo programa de coalizão. A meta nem seria o retorno financeiro, mas uma maior 
fidelização do cliente. Hoje em dia, um produto que não esteja atrelado a um programa de 
relacionamento está praticamente fadado ao insucesso”, revela.  
 
Segundo o diretor da consultoria MarketData América Latina, Rubens Stephan, a empresa que 
opta por participar de um sistema de coalizão deve ter em mente que para o cliente o valor 
agregado está mais ligado às possibilidades de troca e não à marca de uma determinada 
empresa. “Tanto o programa de fidelidade quanto o de coalizão representam vantagens para 
as empresas. No caso da coalizão, o ganho é que a empresa já embarca em um sistema 



existente, poupando custos operacionais. Por outro lado, a fidelidade à marca fica menos 
desenvolvida, já que o consumidor tem uma gama extensa de possibilidades”, pondera.  
 
Lucas Copelli, diretor da consultoria Vallua Estratégia e Branding, concorda: “Os riscos de um 
sistema de coalizão é que o benefício gerado (desconto, produtos, etc) pode ser consumido em 
outra empresa. Se a fidelização busca uma relação próxima do cliente com a marca, precisa 
ficar atenta a isso”.  
 
Para o diretor de novos negócios da MarketData, Christiano Ranoya, é totalmente possível que 
os dois sistemas de fidelidade convivam harmoniosamente. “Vivemos uma dinâmica de 
consumo na qual todos os programas de pontuação ou fidelidade são positivos e agregadores, 
tanto para o cliente, quanto para a empresa. E só existem duas formas de fazer isso: ou a 
empresa cria seu próprio programa ou se associa a um já existente”, diz.  
 
TAM linhas aéreas 
 
A TAM Linhas Aéreas, lançou seu próprio programa de coalizão: o Multiplus Fidelidade. “O 
objetivo é ampliar o conceito de fidelização”, informou a assessoria de imprensa da empresa 
sobre o projeto, lançado em junho.  
 
Os clientes cadastrados poderão acumular pontos de diversos programas de fidelização em 
uma só conta e realizar resgates de prêmios nas empresas participantes: farmácias, postos de 
gasolina, supermercados, hotelaria, cinemas, livrarias, bancos, cartões de crédito, provedores 
de internet, entre outros. Basta ser membro do TAM Fidelidade para participar do Multiplus ou 
então estar cadastrado no programa de fidelização das empresas parceiras. Para o cliente, a 
relação de troca será vantajosa por ambos os lados: comprar em empresas parceiras e trocar 
os pontos por passagens na TAM, ou resgatar os pontos acumulados na companhia aérea por 
produtos e serviços oferecidos pelas empresas parceiras.  
 
Para Stephan, da MarketData, a entrada da TAM neste mercado e a ampliação dos negócios da 
Dotz representam um movimento mundial que vem ocorrendo nos últimos anos. “Está 
acontecendo um renascimento dos programas de fidelidade, de todos os tipos. As empresas 
têm se conscientizado que o consumo por si só não agrega valor e não retém o consumidor. 
Ter um programa de fidelidade ou integrar um sistema de coalizão destaca a empresa como 
preocupada em estreitar relações com seus clientes”, ressalta.  
 
Apesar do cenário positivo para o incremento destes programas, Stephan acrescenta que, 
mesmo no exterior, o segmento de coalizão obteve mais sucesso em países menos populosos. 
No caso do Brasil, a tendência seria mais a existência conjunta dos dois modelos. “Nos Estados 
Unidos, os programas de coalizão não se destacaram mais do que os de fidelidade. Por aqui, 
um dos grandes desafios é a questão geográfica. Fica complicado fidelizar o cliente em um 
programa com várias empresas, quando se sabe que a realidade de consumo não é a mesma 
em todas as regiões”, resume. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 ago. 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


