
Quando se aposentar, em março de 
2011, o executivo britânico Terry Leany de 
54 anos, terá deixado um legado de causar inveja no 
mundo corporativo. Somente no ano passado, ele embolsou quase 
US$ 8 milhões entre salário, bônus e benefícios. Sua obra: ter trans
formado a Tesco, então vice-líder entre as redes de supermercados 
nacionais, na quarta maior cadeia global de varejo, atrás da americana 
Walmart, da francesa Carrefour e da alemã Metro. Desde que assu
miu como CEO, em 1997, o faturamento da empresa avançou de US$ 
23,5 bilhões para atuais US$ 98 bilhões. Os lucros também quadru
plicaram. Condecorado cavaleiro pela rainha e apontado pela revista 
Fortune como o melhor executivo europeu, Leahy valeu-se do fabuloso 
potencial da tecnologia da informação para obter de maneira bem-
sucedida o que buscam, sem tanto êxito, as empresas de consumo de 
massa. "O que nós conseguimos foi criar uma cultura corporativa que 
coloca o consumidor no centro", disse Sir Leahy a Época NEGÓCIOS. 



Foi em meados dos anos 90 que Leahy e sua equipe de
cidiram investir em um projeto de fidelização, batizado de Club-
card. O objetivo não era apenas premiar os melhores clientes, 
como alguns concorrentes faziam timidamente naquela época, 
mas se apropriar das informações geradas a cada compra para 
utilizá-las como um propulsor de inovações. Em outras pala
vras, entender as necessidades dos clientes e seu estilo de vida. 

Uma das primeiras ações consistiu em redirecionar 
a verba de campanhas publicitárias para o envio de cartas e 
cupons à residência da clientela. Com base no histórico tri
mestral de consumo, cada cliente passou a receber vouchers 
com ofertas especiais ou descontos 
de 10% na próxima compra que fi
zesse com um determinado valor 
mínimo. Por exemplo, aqueles que 
gastavam, em média, até 8 libras, 
receberiam um cupom de desconto 
para compras acima de 10 libras. A 
estratégia funcionou. Com isso, ape
nas dois meses após o lançamento, a 
Tesco arrebatou a liderança da rival 
Sainsbury's. Em maio de 1995, logo 
após o primeiro envio de cartas com 
o "Muito obrigado" da empresa e o 
desconto especial, ela faturou cerca 
de US$ 29 milhões a mais, dos quais 
40% foram originados do uso dos 
cupons. A maior parte dos clientes 
munidos de seu Clubcard aderiu à 
sugestão de usufruir do desconto 
e comprou itens que, normalmen
te, não levaria - como os da área de 
higiene e vinhos. Além disso, os 
vouchers acabaram por se tornar 
um espaço publicitário interessante 
para os fornecedores que queriam 
ter acesso direto aos consumidores. 
Ainda hoje metade do custo dessas 
promoções é paga pelos fabricantes. 

Outra ação foi repensar a variedade de produtos 
ofertada e os formatos das lojas. Os executivos da Tesco per
ceberam que os solteiros raramente planejam suas compras 
e, muitas vezes, preferiam frequentar um mercadinho a um 
supermercado - ainda que na vizinhança. A solução foi criar, 
em alguns bairros, lojas compactas, com atendimento ágil, 
que ofereciam produtos sob medida ao perfil dos associados 
ao Clubcard no bairro. Em regiões com muito movimento 
de pedestres, a ideia foi implantar as lojas Tesco Express, 
onde encontram-se itens básicos e, principalmente, comida 
pronta e lanches rápidos. Quanto mais os ingleses da Tesco 

conheciam seus fregueses, mais se 
colocavam no lugar deles e sentiam a 
necessidade de conveniência, agilida
de e conforto. "Os funcionários, inde
pendentemente do cargo, conversam 
muito com os clientes sobre como eles 
usam os serviços e como estes pode
riam ser simplificados", diz Leahy. 

Com o avanço da tecnologia 
da informação, a Tesco também pas
sou a inovar em relação à experiên
cia do consumidor nas lojas. Uma 
mudança foi a criação de caixas self-
service, nos quais quem registra as 
compras é o próprio consumidor. 
Alguns empregados ficam próximos 
das saídas para supervisionar, mas 
não interferem na operação. Para 
evitar furtos, a sacola de compras é 
colocada sobre uma balança. Se a sa
cola fica mais pesada do que indica a 
soma das mercadorias registradas, o 
sistema acusa um problema. Outra 
inovação foi permitir que o consu
midor passasse a fazer no caixa do 
supermercado depósitos e também 
saques em sua conta no banco - uma 
versão modernizada do antigo hábito 



brasileiro de trocar o cheque na padaria. "Foi uma ação sim
ples de ser implementada, mas que simplifica muito a vida 
do cliente", afirma Leahy. "A ideia partiu de um funcionário." 

Um programa de fidelização do porte do Clubcard 
exige muito mais do que ações de marketing e inteligência de 
mercado. É preciso repensar a estratégia da empresa e investir 
pesadamente em estrutura, tecnologia e recursos humanos. 
Tão logo o programa foi lançado nacionalmente, uma das 
primeiras providências foi aumentar a equipe do serviço de 
atendimento ao cliente. Foram contratados 100 profissionais 
para trabalhar na gestão do Clubcard e mais 500 no call cen-
ter da empresa - que antes contava com apenas dez funcio
nários. Muitas invenções só se tornaram possíveis devido ao 
investimento de até 2% da receita em softwares, hardware e 
capacitação profissional, percentual similar à média no setor. 
"Nada seria possível sem tecnologia. Não teríamos a praticida-
de do código de barras, o programa de fidelidade, os aplicati
vos para iPhone, os caixas self-service", afirma. Leahy explica 
que a computação é o que permite incrementar a qualidade 
do trabalho e a produtividade da mão de obra. "A única coisa 
que torna esse milagre possível é a tecnologia da informação." 

Com 50 milhões de clientes cadastrados em 14 países, 
o Clubcard é hoje uma referência mundial. "No Brasil, não há 
nada igual", afirma o consultor Marcos Gouvêa de Souza, espe
cialista em varejo. "Os programas existentes por aqui derivam 
das campanhas de milhagem das companhias aéreas e se limi
tam a premiar os clientes." Para lançar mão do micromarke-
ting, a Tesco contou com os serviços da consultoria de inteligên
cia Dunnhumby que acabou sendo incorporada pelo gigante 
britânico e hoje presta serviço para varejistas de todo o mundo. 
Um de seus clientes é a francesa Casino e seu sócio brasileiro, o 
grupo Pão de Açúcar. A consultoria McKinsey estima ser ne
cessário investir US$ 30 milhões no lançamento de um progra
ma de fidelização semelhante e reinvestir, anualmente, até US$ 
10 milhões em sua manutenção. "Poucas empresas se dão con
ta desses custos incrementais e, apesar de notar aumento nas 
vendas, podem estar perdendo dinheiro", afirma um estudo 
da consultoria. Isso é necessário porque as informações a res
peito dos consumidores são altamente perecíveis. Eles mudam 



de endereço, casam, se divorciam, têm filhos e tudo isso afeta a 
análise do comportamento desses clientes. Os ingleses da Tesco 
também tiveram de assumir custos mais altos com a premiação 
de clientes. Hoje, o grupo chega a destinar praticamente o tri
plo da verba em descontos e recompensas aos consumidores. 

O preço para entrar no universo da fidelização dos 
clientes é tão elevado quanto para sair. Como consta no livro 
intitulado ScoringPoints, um programa de fidelização é um 
projeto de longo prazo. E pior: o ônus para encerrar uma ini
ciativa desse tipo é muito grande. "Acabar com o programa 
ou mudar as regras gera uma enxurrada de reclamações. O 
consumidor entende que adquiriu o direito de premiação." 
Em seu estudo, os consultores da McKinsey perceberam 
que "curiosamente, o sucesso no lançamento de um pro
grama somente piora o problema na hora de encerrá-lo". 

INOVAÇÃO COLABORATIVA_Boa parte das 
novidades implantadas na Tesco parte dos funcionários, que 
são estimulados a expressar suas ideias. Além de treiná-los 
sob o lema da companhia - "melhor para o cliente, mais sim
ples para a equipe e mais barato para a Tesco" -, a direção os 
encoraja a assumir riscos e testar novas maneiras de traba
lhar e atender o cliente. Suas ideias podem ser transmitidas à 
chefia imediata ou por meio de comunidades virtuais. "Quan
do alguém sugere uma mudança que fracassa, é importante 
não punir o autor", afirma Leahy. As propostas aprovadas 
são registradas no CustomerPlan (plano do cliente), no qual as 
informações do Clubcard, de pesquisas de mercado e de pai
néis com os clientes ficam armazenadas. "Com esse banco 
de dados, surgem insights sobre nosso negócio", diz Leahy. 



É no diálogo com a clientela que os executivos do 
grupo britânico constataram novas oportunidades poten
ciais de negócios. "Na medida em que melhoram de vida, a 
tendência é que os consumidores comecem a gastar mais 
com serviços do que com produtos", diz Leahy. Para aprovei
tar essa demanda, a empresa começou a abrir uma série de 
outros negócios que hoje geram lucro de US$ 800 milhões. 
O grupo opera hoje postos de combustível, agência de via
gens, banco, telefonia celular e shopping centers. A empresa 
vai começar a vender Viagra pela metade do preço de seus 
concorrentes em suas 300 farmácias. Uma carteia com oito 
pílulas custará 52 libras (o equivalente a R$ 140) aos clien
tes que forem aprovados nos exames de glicose, colesterol e 
pressão arterial ministrados pelos próprios funcionários da 
rede. A vasta diversificação de serviços não gera um caos ad
ministrativo e mercadológico, segundo Leahy, que assumiu 
a meta de dobrar os lucros nessas operações: "A principal 
questão aqui é que estamos falando do mesmo consumidor. 
Além disso, todos os negócios levam o nome Tesco e os va
lores da marca, o que significa que, mesmo em mercados tão 
diferentes, conseguimos operar da mesma forma", diz Leahy. 

EQUÍVOCOS A Tesco tem se provado um conglome
rado extremamente agressivo em estratégia e na forma de 
fazer negócios. Assumir riscos faz parte, na visão do grupo. 
Um exemplo disso é o plano de expansão na China, onde 
tem se instalado em regiões aonde ninguém foi ou plane
ja ir. A meta é aumentar de 70 para 150 o número de seus 
shopping centers Lifespace em cinco anos. Ousadias desse 
tipo ora são vistas como pioneirismo, ora como loucura por 

analistas de mercado, que observaram um forte sobe e des
ce no preço das ações da companhia desde o início de 2010. 
A forma como seus executivos prepararam a entrada no 
mercado americano é um retrato de como se movimentam 
ardilosamente em meio à acirrada concorrência no varejo. 
Apresentando-se como produtores de Hollywood, eles evi
taram usar os cartões de crédito para comprar as mercado
rias para a loja experimental. O resultado da operação secre
ta foi a surpresa do mercado e dos consumidores quando a 
companhia inaugurou a rede Fresh & Easy em 2007. Mas 
apesar do plano de implantar cerca de mil unidades nos 
Estados Unidos, a rede ainda não chegou a 200 lojas. E, no 
primeiro semestre deste ano, o prejuízo aumentou em 11,8%. 

"Um dos grandes erros foi ancorar a rede em marca 
própria", diz Gouvêa de Souza. "O americano não dá muito 
valor a isso. No Reino Unido, o consumidor valoriza muito 
mais os produtos que levam a assinatura do supermercado." 
A estratégia da Tesco nos Estados Unidos não foi a mesma 
adotada para entrar em países emergentes e de crescimento 
acelerado, como China e Índia. "Na Ásia e no Leste Europeu, 
a empresa optou por firmar joint ventures com empresários 
locais, adquiriu bons imóveis comerciais e contratou geren
tes e profissionais locais", analisa John Quelch, professor de 
marketing na Universidade Harvard. "Pelo histórico de ou
tros varejistas europeus que fecharam as portas nos Estados 
Unidos pouco depois de terem chegado ao país, os profissio
nais americanos talentosos não se sentiam atraídos para tra
balhar em um grupo que mal conheciam." A operação ame
ricana é, portanto, um capítulo ainda aberto e duvidoso, que 
desafia o legado brilhante do cavaleiro Sir Terry Leahy. 
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