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VALE A PENA 
SER FIEL 
Comprar sempre nos mesmos lugares pode 
garantir muitos prêmios e descontos -> 

M 
uita gente já descobriu que é 
bom ser cliente fiel de algu
mas lojas. É o tipo de relação 
em que todo mundo ganha. 
Os consumidores são bene

ficiados com brindes e descontos em vários 
produtos. Já as lojas que conseguem fide
lizar um cliente podem ganhar um consu
midor por muitos anos. Não é à toa que a 
meta das lojas é fidelizar oito em cada dez 
pessoas, de acordo com Marcelo Gonçal
ves, diretor executivo da Marka Fideliza
ção e Relacionamento, em São Paulo. Os 
programas de fidelização e relacionamen
to são velhos conhecidos em alguns seto
res: companhias aéreas e cartões de crédito. 
Mas agora o varejo percebeu que vale a pena 
criar esse vínculo com seus consumidores. 

São pet shops, supermercados, farmá
cias, postos de combustíveis, l ivrarias, 
perfumarias, lavanderias e salões de be
leza que estão investindo na relação com 
os consumidores. Na rede Pão de Açúcar, 
50% do faturamento vem das compras dos 
Clientes Mais, que gastam em média o do
bro dos outros consumidores. Na rede de 
lavanderias Quality, as pessoas cadastra
das aumentaram a frequência às lojas em 
13% desde outubro de 2008 e elevaram seu 
tíquete médio de consumo em 29%, e o fa
turamento da empresa com esse público 
cresceu 46% desde a implantação do progra
ma de fidelidade. Como a concorrência no 
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varejo é grande, a oferta de vantagens pa
ra criar vínculo com os clientes também é 
enorme. Os principais benefícios para quem 
consome são o desconto imediato na com
pra, o ganho de pontos para serem acumu
lados e resgatados futuramente, o crédito 
para futuros gastos na própria loja, a aqui
sição de produtos e serviços oferecidos pe
la empresa ou por parceiros. Ficou anima
do? Antes de se tornar fiel, é preciso esco
lher um estabelecimento em que os pro
dutos e serviços estejam alinhados ao seu 
perfil e às suas necessidades. As lojas pre
cisam fazer parte da sua rotina. 



COMO GANHAR MAIS 

Na rede de supermercados Pão de Açú
car, que tem 143 lojas em nove esta
dos brasileiros, até 2008, a pessoa ca

dastrada como Cliente Mais recebia descon
tos em suas compras e, eventualmente, al
guns brindes. "Vimos que era hora de mudar 
a relação com o consumidor e agora temos o 
programa de acúmulo de pontos", conta Dé
bora Moutinho Franchin, gerente do progra
ma de relacionamento da companhia. Além 
dos descontos—pelo menos 150 produtos nas 
lojas têm preços diferenciados para o cliente 
fiel —, é possível acumular pontos. Para ca
da 1 real gasto, o supermercado computa um 
ponto para o cliente. A partir de 3 000 pontos, 
que equivalem a 20 reais, o consumidor pode 
começar a usar o crédito com o que bem en
tender. Quanto mais paciência, melhor: 6 000 
pontos valem 50 reais ego 000 pontos, 100 re
ais, o valor máximo do programa. 

A rede 0 Boticário, que vende produtos 
de beleza em suas 2 840 lojas espalhadas 
por 1 550 municípios brasileiros, também 
investe no programa de fidelização. Os 8 
milhões de consumidores cadastrados re
cebem pontos a cada compra. Eles podem 
usá-los para ter descontos de até 20% em fu
turas compras. Há ainda a possibilidade de 
transferi-los para programas de milhagem 
de companhias aéreas. 

FIDELIDADE TEM PRAZO 

Afidelidade é boa, mas tem um prazo. 
Normalmente, os pontos perdem va
lor após determinado período. No Pão 

de Açúcar, o limite para usar os benefícios 
é de dois anos. No Boticário, um ano. "Não 
adianta ficar acumulando pontos por mui
to tempo e depois descobrir que não conse
guirá adquirir o que interessa", diz Marcos 
Machado, professor de gestão de marcas da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) e sócio-diretor da empresa de con
sultoria Top Brands, em São Paulo. 

Na maior parte dos programas, o clien
te pode consultar seus pontos e resgatar os 
prêmios por meio da internet. Aliás, foi a 
tecnologia que permitiu a ampliação dos 
programas de fidelidade para o varejo. Com 
o monitoramento do comportamento dos 
clientes cadastrados, as lojas têm como sa
ber o que, quanto, quando e como eles com
pram. A partir daí, elas podem fazer ofer
tas sob medida para esses consumidores. 
"0 desafio não é apenas conseguir quan
tidade, mas qualificar essas relações pa
ra chegar à gestão dos consumidores", diz 
Marcos Machado. Nesse estágio o que a em
presa deseja não é apenas que você gaste 
no mesmo lugar, mas que realmente gos
te da marca, seja leal a ponto de, se houver 
algum problema, não ir embora. 
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