
Empresa dá e ganha pontos com cliente  
Da Reportagem Local 
 
Rede de descontos e clubes de vantagens são instrumentos para aprimorar relacionamento com 
consumidor 
 
Participar de redes de descontos ou de clubes de vantagens é uma boa maneira de avançar no 
marketing de relacionamento pegando carona na fidelidade alheia. 
 
Pequenas empresas como restaurantes, farmácias, lojas de roupas e outros estabelecimentos 
comerciais podem atrair fregueses ou conquistar a simpatia de quem já é cliente, oferecendo 
pontos, milhas, serviços extras ou mesmo descontos nos preços. 
 
Para isso, é preciso ter uma parceria, e o leque de opções não é pequeno: hotéis, companhias 
aéreas, jornais e provedores de internet são só alguns exemplos de empresas que mantêm clubes 
de relacionamento com os clientes. 
 
Também existem firmas que fazem das redes o seu principal negócio. É o caso do Clube de 
Vantagens, com sede no Rio de Janeiro, e da Gênesis Life, de São Paulo. 
"A vantagem é fazer sob medida. Dar descontos para quem pede é um negócio que já era. O 
grande diferencial é dar descontos para o cliente que é bom. E como identificá-lo? Só com 
marketing de relacionamento", declara Tulio Severo Jr., diretor de marketing do Clube de 
Vantagens. 
 
"Com a parceria, uma loja pode aumentar seu número de fregueses, mas nada é imediato. O bom 
cliente precisa ser prestigiado constantemente." 
 
Para a Gênesis Life, que monta programas de relacionamento para outras companhias, o principal 
benefício para os pequenos empreendedores está em ganhar mais visibilidade em comunidades de 
empresas que atendem um público semelhante. Para participar das redes, é preciso ser aprovado 
pela Gênesis e oferecer um diferencial (um desconto ou até mesmo outro benefício significativo) 
aos portadores do cartão. 
 
Vôo alto 
As companhias aéreas são parceiros ideais para quem atende o público das classes A e B. A TAM, 
por exemplo, faturou R$ 40 milhões no ano passado só com as parcerias de seu cartão de 
fidelidade. A empresa vende ao parceiro mil pontos por R$ 45, e cada estabelecimento decide 
como distribuí-los. No Bistrô Charlô, por exemplo, casa do conhecido chef Charlô Whately, o 
cliente ganha mil pontos a cada R$ 450 gastos -mas, por estratégia do restaurante, só valem 
refeições de segunda a sexta, no almoço. 
 
Sócio da rede Rubayat -que tem três restaurantes em São Paulo e é credenciada pelo programa 
Smiles, da Varig-, Belarmino Iglesias Filho diz que a parceria é mais atrativa para o seu público do 
que um programa próprio de fidelização.  
 
"É um cliente de alto valor agregado. Eu teria de dar algo muito compensador, o que seria difícil 
com os meus custos e com a minha margem de lucro." 
Para o diretor de marketing da Varig, Faustino Albano Pereira Júnior, o acesso a informações é 
outra vantagem.  
 
"O estabelecimento tem acesso a uma base de dados de 5 milhões de pessoas para selecionar os 
clientes em que está mais interessado." 
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