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Fidelidade além
da passagem aérea
Erica Ribeiro

fin

se

Previsão de consumidores
aderindo ao programa de
milhagem da Netpoints até
o final de 2013. A empresa quer
ocupar no mesmo período todo
o estado de São Paulo e também
o Rio de Janeiro.
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Total a ser investido pela
Netpoints, de 2011 a 2015,
para aumentar sua presença
no mercado.
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Volume de resgates mensais
de usuários do programa de
fidelidade Dotz. Ao todo,
são mais de 100 empresas e sete
mil estabelecimentos parceiros.
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Número de ‘dotz’, moeda da
empresa de mesmo nome,
emitidos por segundo.
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A fidelidade está ganhando novos
contornos no Brasil. Além dos programas ligados a companhias aéreas — que têm como principais
players o Multiplus, atrelado à
TAM, e o Smiles, da Gol, além de
iniciativas ainda em menor escala
de Avianca e Azul — os chamados
programas de coalizão, que desenvolvem uma espécie de “moeda
própria” para troca por produtos
ou serviços no varejo, tem espaço
de sobra para crescer. Enquanto
nos Estados Unidos a adesão a programas de fidelidade ultrapassa os
70%, no Brasil a estimativa é de
que apenas 10% da população faça uso de algum programa do tipo.
A diferença não termina aí. Enquanto no mercado americano o
volume de recursos financeiros
que os programas de fidelidade
investem para que as premiações
sejam oferecidas chega a R$ 100
bilhões, aqui esse montante deve
estar perto dos R$ 5 bilhões. Os
números aqui são projeções já
que, por ser tão novo no país, o
mercado ainda não tem um levantamento completo.
Danilo Engel de Vasconcelos,
diretor da CSU MarketSystem, empresa que atua no planejamento e
gestão de programas de fidelidade, afirma que não falta potencial
para o mercado brasileiro crescer
em fidelidade. E alerta que é preciso ter dados fechados sobre o segmento. Segundo ele, a Associação
Brasileira de Marketing Direto
(Abemd), entidade da qual faz parte do Conselho de Administração,
está se mobilizando para entender
melhor o mercado no Brasil.
“Certamente há espaço para
crescer. E as alternativas podem
ser muitas. Desde a entrada de novos players no país, sozinhos ou
por meio de joint ventures, até a
criação de programas de fidelidade bem instituídos por redes varejistas, com gestão profissional das
premiações”, avalia Vasconcelos.
Ele cita o caso do mercado de
combustíveis que, com o programa da Ipiranga, chamado Km de
Vantagens, levou a Petrobras a
criar seu próprio programa, o Premia. Ambos do mesmo segmen-

cado dos programas de milhas atrelados a empresas aéreas. Criada
em 2009,a Dotz reúne mais de 500
empresas do varejo em torno de
uma espécie de ‘moeda’, onde a
compra em empresas parceiras se
reverte em “dotz” que podem ser
trocados tanto por sanduíche quanto ingresso de cinema, viagem,
um eletrodoméstico ou outro objeto de desejo do consumidor.
“A compra em torno de uma
mesma ‘moeda’ cria um acelerador de recompensa e o cliente concentra gastos nesse universo”, diz.
A empresa atua hoje em sete
grandes mercados, que são seus pilares no negócio, e vão de bancos
a lojas de departamento, supermercados, postos de combustível,
entre outros, além do varejo em geral. São mais de 500 cidades em sete estados. Atualmente, nove milhões de clientes usam a moeda
Dotz e a previsão é fechar 2013
com 11 milhões. O Rio de Janeiro é
o próximo mercado a ser explorado pela Dotz, até o início de 2014.
O executivo diz que as classes
A e B, já acostumadas com os programas de milhagem das aéreas,
aderem mais facilmente ao
Dotz, também em busca de vantagens no varejo. Já a classe C,
precisa de mais tempo.
“Mas a aceitação é bastante
grande. A diferença é que ainda é
algo novo para essa parcela da população. Hoje, temos como clientes 50% da população nos mercados onde atuamos. São consumidores na faixa dos 16 aos 65 anos. O
aumento do poder aquisitivo também contribuiu”comenta Chade.
Para ele, a guerra entre empresas do segmento será mesmo
pelo cliente. Mas será preciso se
preparar para ganhar cada vez
mais mercado.
A Netpoints também quer esse mercado. O presidente da empresa, Carlos Formigari, diz que
nas últimas duas décadas se instaurou no Brasil a cultura de que
programa de fidelidade tem ligação apenas com empresa aérea.
“Mas daqui a cinco anos, os
grandes programas no Brasil serão de varejo. Fizemos o caminho
inverso ao do mercado internacional. Por lá, os programas ligados
ao varejo começaram primeiro.
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Empresas especializadas em programas com foco no varejo ganham espaço no Brasil.
Os chamados programas de coalizão ainda são umanovidade a ser explorada por aqui

to mas que podem, em algum momento, formar uma empresa de
fidelidade. “Tudo é possível”,
diz Vasconcelos.
Dois dos grandes players internacionais já desembarcaram por
aqui e se associaram a programas
de fidelidade existentes. Ambos,
canadenses. A Amia, com 30 escritórios em 20 países do mundo,
fechou uma joint venture com o
programa Multiplus, ligado à
TAM, e criou a Prismah. A outra
estrangeira é a Loyalty One, uma
das maiores empresas do mercado mundial de fidelidade e que
tem 37% da brasileira Dotz.
O presidente da Dotz, Roberto
Chade, diz que o modelo de coalizão no varejo supre o ‘gap’ de mer-

Ainda estamos
engatinhando no setor.
Mas eu espero ver,
em dez anos, mais
da metade de toda
a população fazendo
parte de um ou
mais programas de
fidelidade no Brasil”
Carlos Formigari
Presidente da Netpoints

“

Hoje, temos
como clientes 50%
da população nos
mercados onde
atuamos. São
consumidores na faixa
dos 16 aos 65 anos.
O aumento do poder
aquisitivo contribuiu”
Roberto Chade
Presidente da Dotz

Estamos engatinhando mas espero ver em dez anos mais da metade de toda a população fazendo
parte de um ou mais programas
de fidelidade no Brasil”, ressalta.
Fundada em 2011, a empresa
tem hoje três milhões de clientes
e parcerias com lojas físicas em
40 cidades da Grande São Paulo e
do interior, além da capital. Já os
parceiros online cobrem o restante do território nacional. Até o final do ano, a meta é ter 250 varejistas parceiras do programa e cinco milhões de participantes. O
Rio também está na mira da Netpoints. Com um plano de investimentos de R$ 100 milhões até
2015, a empresa tem como investidor o Grupo Bozzano.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Empresas, p. 12.

Chade, da Dotz,
e Formigari, da
Netpoints: ação
para consolidar
programas
voltados para
o varejo no país

