
Fidelização, teoria é mais simples do que a prática 
Vinicus Neder 
 
Estratégias de fidelização tornaram-se senso comum quando o assunto é relacionamento com 
clientes. Colocar essas ações em prática, no entanto, não é uma tarefa das mais simples. A 
logística para chegar ao consumidor depende de muito planejamento e de investimentos em áreas 
que não têm, aparentemente, relação direta com o cliente, como a motivação dos funcionários. 
De uma forma geral, é preciso ter uma visão global da ação e não limitá-la apenas a 
investimentos em tecnologia de banco de dados. 
 
O professor Marcelo Guedes, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM/RJ), lembra 
que as ações de CRM (Customer Relationship Management) dependem de criatividade e inovação. 
Ações de sucesso não são facilmente aplicadas em outras empresas e cada um deve buscar suas 
fórmulas. 
 
Na operadora de celular Vivo, a noção de que o relacionamento com os clientes não pode ser 
perfeito é o guia no caminho da excelência em CRM. "É preciso humildade para melhorar sempre", 
avalia Guilherme Portela, vice-presidente de clientes da Vivo, empresa cuja base de clientes 
chegou, no mês passado, à marca de 25 milhões.  
 
Com uma base de clientes tão grande, o executivo reconhece que o menor dos erros ganha 
impacto. "Estamos em um processo de unificação de banco de dados, seguindo a fusão de 
operadoras que formou a Vivo", completa Portela, acrescentando que as ações precisam ser 
colocadas em prática gradualmente e estão sujeitas a erros. 
 
No Rio, a operadora passou por alguns problemas com a entrega de aparelhos ofertados por 
ações como o Programa de Pontos (no qual os clientes acumulam pontos, com o pagamento de 
contas, para trocar por benefícios). Segundo Portela, os atrasos se deveram a falhas no sistema 
de comunicação entre a operadora e as empresas de entregas, hoje já resolvidas. 
 
Reclamações precisam ser aproveitadas para melhoria 
 
Quando há insatisfação dos clientes, uma empresa guiada pelos conceitos de CRM deve estar 
preparada para aprender. "Cada reclamação é uma oportunidade de coletar informações sobre o 
que o cliente quer. As empresas devem identificar este desejo e ofertá-lo ao cliente", analisa 
Guedes, da ESPM. Ele acha que as empresas brasileiras estão longe da excelência em CRM. 
 
Entre os principais motivos de falhas na hora de implantar ações de CRM estão falta de 
alinhamento com o planejamento estratégico, falta de motivação dos funcionários e má 
conceituação. "As empresas ainda não conhecem profundamente o marketing de relacionamento. 
Muitos confundem com investimentos em tecnologia de armazenamento de dados", afirma 
Guedes. 
 
A tecnologia, continua o professor, deve ser uma ferramenta para tratar as informações sobre o 
comportamento , principalmente em grandes bases de clientes. A falta de alinhamento do 
marketing de relacionamento com a estratégia global da empresa ocorre quando o entendimento 
da importância dos clientes fica restrita ao departamento de marketing.  
 
- Deve haver integração com todos os departamentos - recomenda Guedes. Segundo Portela, 
vice-presidente da Vivo, o relacionamento com os clientes é o centro da atividade da companhia. 
"Investimos no relacionamento em todas as ações. Inclusive no desenvolvimento de produtos", 
resume. 
 
 
 



Benefício deve ser compatível com perfil 
 
Uma das preocupações que a empresa deve ter ao colocar ações de fidelização em prática é 
identificar o perfil do consumidor. O professor Marcelo Guedes, da ESPM, dá o exemplo da Dick"s, 
rede americana de supermercados. Diante de uma base de dados sobre os hábitos de compra de 
seus clientes, a cadeia começou a fazer promoções personalizadas, somente com os produtos 
preferidos. No entanto, ressalta Guedes, é preciso que o consumidor perceba valor nas ações de 
CRM.  
 
- Oferecer benefícios em desacordo com o perfil do cliente é outra falha comum na hora de 
colocar em prática ações de relacionamento - afirma o professor de marketing. A rede Zona Sul 
tem investido na personalização, que, segundo Guedes, deve ser o último passo das ações. No 
ano passado, a rede, com 27 supermercados, além do tradicional cartão, lançou um chaveiro para 
os clientes. 
 
Com um código de barras, o chaveiro identifica o cliente que o apresenta no caixa. Além de 
promoções exclusivas, de acordo com o perfil de compras, cliente que tem o cartão ganham 
descontos em uma cesta de 50 produtos. A idéia do chaveiro, segundo Jaime Xavier, diretor 
comercial do Zona Sul, foi adaptada de uma rede americana. 
 
- Temos 200 mil clientes identificados que freqüentam os supermercados periodicamente - diz 
Xavier. Além das promoções, a rede somente aceita pagamentos com cheque de clientes com 
cartão, que também recebem brindes como cestas de Páscoa.  
 
Para evitar falhas nas ações, Xavier diz que é preciso investir na integração dos sistemas de 
informação. O diretor concorda também que o envolvimento dos empregados é fundamental para 
o sucesso. "Mantemos canais de comunicação, como Fale Conosco e e-mails. Certa vez, um e-mail 
de agradecimento à cesta de Páscoa comoveu todos os funcionários", conta Xavier. 
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