
Fidelização de luxo promete aumento de 5% a 10% nas vendas do varejo 
Beatriz Ramos 
 
Chega ao Brasil uma empresa holandesa especialista em associar produtos sofisticados a redes 
de supermercados. Com campanha de estreia no Makro, a BrandLoyalty promete aumentar o 
faturamento dos varejistas em até 10% 
  
Se hoje você for a alguma loja das 77 lojas do Makro, espalhadas pelo Brasil, é possível que 
saia de lá com um brinde atípico para um supermercado popular: uma faca, tesoura ou tábua 
profissionais, da sofisticada marca francesa Fontignac. Trata-se de uma promoção que 
começou no final de julho e terá duração de quatro meses. Para levar os brindes, não é preciso 
preencher cadastros de cartões fidelidade nem cupons, tampouco participar de sorteios. Mas, 
claro, o presente não sai de graça. Em troca, o cliente precisa gastar mais do que de costume 
– às vezes, bem mais – para ganhar selos, que serão trocados pelos brindes. 
 
 Vinte e cinco reais em compras vale um selo. A quantidade de selos necessária para a troca 
pelo produto varia de acordo com o gosto do cliente. Por exemplo, se somar R$ 2.000 em 
compras, leva uma faca que custaria R$ 299,99. Ou, pode trocar o mesmo item por R$ 750 
em compras mais R$ 39,99 em dinheiro. 
 
A ação não foi elaborada pelo departamento de marketing do Makro. Foi criada pela empresa 
holandesa BrandLoyalty, que tem 17 anos e está presente em 36 países. Com um crescimento 
médio entre 25 a 30% ao ano, a multinacional desembarcou no Brasil há um ano, mas esta é 
sua primeira ação por aqui. 
 
À frente do negócio está Beatriz Ramos, CEO da startup. Entres os clientes estrangeiros da 
empresa estão o Carrefour, a britânica Tesco e a alemã Rewe. Esta última tem 3.850 lojas 
espalhadas pelo país de origem e já repetiu a parceria com a BrandLoyalty 29 vezes. 
 
O principal motivo por trás da procura está nos resultados de caixa. Beatriz afirma que, com 
esse tipo de ação, o varejista atinge um aumento de 5 a 10% no crescimento da empresa 
(acima da curva já prevista antes da ação). A Rede Rewe, por exemplo, cresceu 6% a mais no 
período em que lançou uma promoção para crianças. As lojas ofereciam figurinhas educativas 
sobre animais. A cada 10 euros em compras, o cliente levava uma unidade. Os álbuns também 
eram vendidos nos supermercados. Em sete semanas, foram distribuídos 170 milhões de 
figurinhas e vendidos 1,7 milhão de álbuns. 
 
Além de aumentar o faturamento, há outros objetivos para a campanha, que variam de acordo 
com os clientes. Entre os recorrentes, estão fidelização do público e aumento da participação 
no share of wallet dos clientes. 
 
No caso do Makro Atacadista, a intenção com a parceria era causar um efeito positivo na 
imagem da marca, aumentar o tráfego nas lojas e atingir um crescimento do ticket médio, de 
acordo com Roger Laughlin, presidente da empresa. “Apesar de a promoção ter se iniciado há 
algumas semanas, temos sentido uma aceitação bastante interessante”, diz ele. “Está atraindo 
novos clientes e motivado nossos funcionários da loja, que entenderam a promoção como uma 
ferramenta poderosa de fidelização de aumento de vendas”. 
 
Segundo Laughlin, a escolha pela BrandLoyalty foi feita depois de ele consultar alguns 
empresários e fornecedores estrangeiros que já haviam experimentado os serviços. “O 
feedback positivo foi importante para nossa decisão”. 
 
Dançando conforme a música 
 
Beatriz Ramos, uma brasiliense de 33 anos, foi a escolhida para começar a operação da 
BrandLoyalty no país depois de passar 18 anos morando na Europa. Ela se mudou para a 
Holanda ainda adolescente, motivada por uma atividade que nada tinha a ver com o universo 
do varejo: estudar piano. Ganhou uma bolsa no Conservatório Real de Haia. De lá, foi para a 
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The Juilliard School, em Nova York (onde estudaram Miles Davis e Philip Glass) e ficou até os 
21 anos. 
 
Nessa época, ela passava oito horas do dia na frente do instrumento. Gostava da rotina, mas 
não queria ficar bitolada em só assunto. “Na área da música, as pessoas tendem a só falar 
disso”. Então, resolveu estudar economia. Entrou na Universidade Columbia. Só por hobby. 
 
 Até que foi acometida por uma tendinite no braço. Em uma visita ao médico, descobriu que 
uma fratura sofrida aos 11 anos havia deixado sequela em seus nervos. “O diagnóstico foi de 
que nunca mais eu poderia tocar profissionalmente”. Foi aí que a faculdade de economia 
começou a ser encarada como um plano B com grandes chances de ser colocado em prática. 
“Em momentos assim, ou você chora para o resto da vida ou levanta, lembra de suas 
capacidades e escolhe outro caminho”, diz. Ela escolheu outro caminho. 
 
Depois de concluir um mestrado em musicologia, teve uma ideia: associar música aos 
conhecimentos de negócios, que aprendeu na faculdade. Candidatou-se a um estágio nas 
gravadoras Universal e Sony. Foi chamada pela Sony para participar não de um programa de 
estágio, mas de trainee. Ao fim do programa, Beatriz era diretora de projetos estratégicos. 
 
 Só saiu de Nova York mais de um ano depois, transferida para Londres. Lá, assumiu a direção 
de vendas e conteúdo digitais, além da relação entre os artistas das gravadoras e as marcas 
interessadas em fazer parcerias comerciais com eles. Foi neste período que conheceu a 
BrandLoyalty, ao fechar uma promoção em uma rede de varejo. Em troca dos selos de 
compras, os clientes ganhavam downloads de músicas. 
 
Em junho de 2011, no instante em que assinou o contrato e não teria mais nenhum 
impedimento ético, o presidente da companhia holandesa, Robert van der Wallen, fez a 
proposta para ela lançar a startup da BrandLoyalty no Brasil. 
 
Instalada provisoriamente no escritório que fica no andar superior da Fontignac, nos Jardins, 
bairro nobre de São Paulo, ela não divulga ainda os próximos parceiros. Mas como seu foco 
são grandes redes e 90% dos clientes são supermercados (os outros 10% são postos de 
gasolina), dá para ter uma ideia do que vem pela frente. 
 
Oferecer um produto de luxo para um consumidor de uma rede popular não causa 
estranhamento no Brasil? 
 
Não. Ao contrário. Os brasileiros adoram promoção e, no começo, não acreditam que não têm 
que preencher cupons e serem sorteados para ganhar um produto com valor agregado. As 
pessoas perguntam: “Mas não tem que concorrer?”. Outro dia, depois de a funcionária ter 
explicado que não, não precisa concorrer a nada, é só gastar um pouco mais para acumular 
mais selos, um cliente voltou e gastou mais R$ 450 para atingir o número de selos 
necessários. Existem pesquisas científicas que mostram que, psicologicamente, as pessoas têm 
a tendência a querer completar uma tabela de selos. Por isso, gostam da ação mecânica de 
colar um a um. 
 
Mas com a tecnologia dos tablets e internet não há planos para fazer uma versão 
digital das promoções? 
 
Já temos isso em outros países, como Alemanha e Rússia, onde a empresa já está há mais 
tempo. Nesses lugares, o público já conhece o tipo de campanha, então esse recurso é uma 
novidade, um avanço. Como chegamos agora no Brasil, primeiro queremos conquistar os 
clientes pelos selinhos manuais. 
 
O que a BrandLoyalty faz que as varejistas não conseguiriam fazer de forma 
independente? 
 
É um processo extremamente complexo e trabalhoso, que levou anos para ser estruturado e 
se aperfeiçoa à medida que temos mais experiências. Pegamos todos os dados de faturamento 
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do cliente, por loja, por região e todas as variações por trás desses números. Precisamos fazer 
a conta de quantos reais o cliente vai ter que gastar para ganhar um selinho da promoção. 
Depois, quantos selos vai precisar juntar para ganhar um brinde. É importante encontrar esse 
equilíbrio. Porque, de um lado, se você pedir para o cliente gastar muito mais do que ele 
costuma gastar, não vai conseguir atingir o objetivo. Por outro lado, se a pessoa ganhar 
facilmente o produto, não tem esforço envolvido nem o varejista tem recompensa nenhuma. 
 
Qual estratégia permite que a BrandLoyalty se responsabilize por sobras ou faltas de 
brindes no estoque dos clientes? 
 
 Conseguimos rearranjar os produtos em outras campanhas, mesmo que em países diferentes. 
Temos exclusividade com vários fornecedores e somos os clientes número um de nossos 
parceiros, em termos de volume. Então, conseguimos preços muito bons. Só para dar uma 
ideia, na Alemanha, fizemos uma promoção com panelas. O que compramos foi o equivalente 
à metade do valor total que o mercado de panelas movimentou naquele ano. 
 
Como a BrandLoyalty pode garantir o crescimento no faturamento da empresa que a 
contrata? É possível assinar um documento que se comprometa a isso? 
 
Só não assinamos um contrato com isso porque a implementação não depende da gente, mas 
da loja. Se o funcionário do caixa não distribuir selo, por exemplo, não temos o que fazer. Por 
isso, sempre que fechamos uma parceria, enfatizamos muito a importância de os varejistas 
investirem do bolso deles, para sentirem na pele o envolvimento com a ação. Porque há 
também investimento de fornecedores, como P&G, Unilever e Coca-Cola, que associam os seus 
produtos a uma quantidade maior de selos que o preço por si só permitiria. Esta não é uma 
ação de marketing, mas institucional. Por isso, é importante que os funcionários da rede 
realmente se envolvam. Se a empresa fizer a parte dela, nossa experiência mostra que o 
faturamento certamente aumenta. 
 
Fonte: Época Negócios. [Portal]. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2013/09/fidelizacao-
de-luxo-promete-aumento-de-5-10-nas-vendas.html>. Acesso em: 2 set. 2013. 
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