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Negócios Novo Vale do Silício
Tel Aviv: o 2º melhor
lugar do mundo para
startups. Pág. B19

O mercado de fidelização no
Brasil nasceu em volta das
companhias aéreas e de seus
programas de milhagem. Elas
começaram a dar milhas co-
mo “mimos” aos passageiros
frequentes. Não é a toa que
os dois programas com maior
receita no Brasil são ligados
às companhias aéreas líderes
de mercado – a Multiplus, da
TAM, e o Smiles, da Gol.

O negócio ganhou novas
perspectivas quando os ban-
cos enxergaram nos progra-

mas uma parceria capaz de
motivar os clientes a usarem
o cartão de crédito. A compra
de milhas pelos bancos é hoje
entre 70% e 80% da receita
de Multiplus e Smiles.

A integração do varejo é a
próxima fase desse mercado.
As empresas de milhagem cor-
rem para fechar parcerias
com varejistas. No caminho,
esbarram com programas de
fidelidade que já nasceram no
varejo. Podem ser suas con-
correntes ou parcerias.
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Depois de convencer os ban-
cos de que dar milhas é a me-
lhor forma de estimular o
cliente a usar o cartão de cré-
dito, as empresas de milha-
gem elegeram um novo alvo:
o varejo. A disputa de Multi-
plus e Smiles pelos varejistas
já começou e deve ficar ainda
mais acirrada nos próximos
meses. A Multiplus, da TAM,
saiu na frente e tem o maior
número de parceiros. Mas a
Smiles, da Gol, reagiu e com-
prou neste mês uma fatia da
Netpoints, empresa de fideli-
zação focada no varejo.

A fatia da população brasilei-
ra que participa de programas
de fidelização ainda é bem me-
nor do que no exterior (veja grá-
fico). A adesão do varejo aos
programas é um dos caminhos
para aumentar o mercado de fi-
delização. É também peça-cha-
ve para equilibrar o sistema.
Multiplus e Smiles têm grande
dependência dos bancos (no
acúmulo de pontos) e das com-
panhias aéreas (no resgate).

O discurso das empresas pa-
ra os varejistas é de que a con-
cessão de pontos poderá fazer
os clientes escolherem uma loja
em detrimento de outra. Na prá-
tica, a adesão do varejo aos pro-
gramas de fidelização é uma
oportunidade para Multiplus e
Smiles ganharem duas vezes
com a mesma compra. O clien-
te que já paga o supermercado
com cartão de crédito para acu-
mular milhas pode ganhar mais
pontos se fizer suas compras
em uma rede parceira. Neste ca-
so, a empresa venderia pontos
ao banco e à varejista.

Para avançar no varejo, Multi-
plus e Smiles vão competir com
empresas de fidelização que já
nasceram com este foco, como
a Dotz, que tem 10 milhões de
usuários cadastrados, e a Net-
points, com 3,5 milhões.

Para seduzir o varejo, as em-
presas investem em ferramen-
tas de CRM (gestão de relacio-
namento com o cliente, na sigla
em inglês) para fomentar as ven-
das. Dotz e Netpoints estão na
frente de Multiplus e Smiles na
oferta dessas tecnologias. Elas
têm sistemas que conseguem
identificar no caixa cada item
comprado pelo cliente e compu-
tar pontos para compra de pro-
dutos promocionais.

Com esse sistema, elas inseri-
ram um novo participante no
mercado de pontos: as empre-
sas de bens e consumo. Unile-
ver, Reckitt Benckiser, Pepsi e
Vigor já pagaram para dar pon-
tos extras aos clientes que com-
prarem seus produtos – uma re-
ceita que vai para empresas de
fidelização e para o varejista.

É possível, portanto, fazer
ofertas direcionadas a pessoas
que compraram uma marca de
xampu oferecendo pontos ex-
tras para que comprem outra.
“O nosso desafio é mudar o

comportamento do consumi-
dor”, disse Roberto Chade, pre-
sidente da Dotz.

Multiplus e Smiles correm
atrás dessas tecnologias para
crescer no varejo. A Multiplus
investirá R$ 80 milhões em três

anos em ferramentas de CRM e
de integração do varejo à sua re-
de. “Queremos criar um market
place (site que vende produtos
de várias varejistas) com oferta
de produtos e serviços em pon-
tos, integrado com o estoque

das varejistas”, disse o diretor
de marketing e venda da Multi-
plus, Alexandre Moshe.

O Smiles preferiu suprir a ne-
cessidade de investir em tecno-
logias para atender o varejo
com a compra da Netpoints, dis-
se o presidente da empresa, Leo-
nel Andrade. “O Smiles é foca-
do no passageiro e a Netpoints
no consumidor do varejo. São
negócios diferentes e comple-
mentares”, disse. A empresa vai
criar uma fórmula de conversão
do pontos Smiles para Net-
points e vice-versa. A operação
depende do aval do Conselho
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade).

Para a Netpoints, a união
com o Smiles dá ao programa o
acesso a um dos produtos mais
cobiçados pelo cliente: a passa-
gem aérea. “Já oferecemos pas-
sagens como prêmio por meio
de agências de viagens. Mas o
Smiles tem uma negociação di-
ferenciada com a Gol e a oferta
ficará mais competitiva”, disse

o presidente da Netpoints, Car-
los Formigari.

Hoje mais de 90% dos prê-
mios resgatados com pontos de
Multiplus e Smiles são passa-
gens aéreas. O produto é o prefe-
rido da classe A e B e é considera-
do aspiracional para a classe C.

Mas, segundo o analista do
BB Investimentos, Carlos Dal-
tozo, é mais vantajoso para Mul-
tiplus e Smiles trocar pontos
por outros produtos. “A mar-
gem é maior na troca de pontos
por eletrodomésticos do que
passagem”, diz o analista.

A diversificação de prêmios
ganha relevância também no
atual cenário de redução de ofer-
ta de voos das companhias aé-
reas. Como os clientes conti-

nuam a converter pontos do car-
tão de crédito, o risco é criar
uma frustração pela dificulda-
de de conversão do ponto em
prêmio. Essa seria mais uma ra-
zão para as empresas assedia-
rem as varejistas.

Adesão. Algumas redes, como
Magazine Luiza, Walmart, Pon-
to Frio, Americanas.com, já ofe-
recem pontos aos clientes. Na
maioria delas, a oferta é restrita
ao e-commerce.

Convencer os varejistas não é
fácil. Em um cenário em que o
varejo opera com margens cada
vez menores, comprar pontos
para dar aos clientes soa como
um custo adicional. “É uma de-
cisão financeira. O varejista vai
avaliar se isso é custo ou recei-
ta”, disse o assessor econômico
da Fecomercio, Fabio Pina. Se-
gundo ele, a decisão de compra
no Brasil ainda é atrelada, prin-
cipalmente, ao preço. “Poucas
pessoas pensam em bonifica-
ção na hora da compra.”

Programas de milhagem ampliam o
foco e disputam parceiros no varejo

União. Formigari (E), da Netpoints, e Andrade, do Smiles

Novos alvos. Parceria com redes é alternativa para Multiplus e Smiles reduzirem dependência de bancos e companhias aéreas; hoje,
cerca de 80% da receita vem da troca de pontos do cartão de crédito e mais de 90% dos resgates de pontos são em passagens aéreas
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● Maioria da população brasileira ainda não aderiu a nenhum programa 

O MERCADO DE FIDELIZAÇÃO

Participação dos programas na população

EM PORCENTAGEM DO MERCADO TOTAL

FLYBUYS 
60,7

QANTAS
37,7

LANPASS 
24,1

VELOCITY 
21,9

JAL 
MILEAGE 

19,5

SKY MILES
8,9

MULTIPLUS
5,2

DOTZ
3,5

AIRMILES 
3,5

CLUB
PREMIER

2,5

AEROPLAN 
12,9

NECTAR 
29,9

Perfil

Criação

Faturamento*

Usuários

Parceiros

Multiplus Smiles
Nasceu como programa de fidelidade da Varig e 
se tornou  da Gol com a venda da empresa, em 
2007. Smiles se tornou empresa independente 
em 2012 e abriu o capital neste ano

1994

R$ 754 milhões

9,3 milhões

160

Dotz
Foi criada com foco no e-commerce e se lançou 
no varejo físico em 2009, seu foco atual. A 
empresa é parceira da Azul, do Banco do Brasil 
e de companhias de bens de consumo

2000

R$ 230 milhões

10 milhões

104

Netpoints
A empresa nasceu com foco no varejo físico e 
com investidores entre os sócios (Bozano). A 
companhia vendeu 25% de suas ações para o 
Smiles  e deve ser sua divisão de varejo

2011

Não divulga

3,5 milhões

100

Foi criada como unidade de negócios do Grupo 
TAM em 2009 e estreou na Bolsa no ano 
seguinte. É uma rede de fidelização, que nasceu 
ancorada no programa TAM Fidelidade

2009

R$ 1,871 bilhões

   11,6 milhões

440

Os principais programas do Brasil

*Em 2012
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SMILES 
4,1

FLYBUYS 
43,8

AIRMILES
28,6
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