
Maioria das empresas
não conhece seus clientes

De acordo com pesquisa,
menos de um quinto das

empresas utiliza programas
de fidelidade para ampliar

a relação com
os melhores clientes

empresa para amigos e parentes, o que con-
tribui para aumentar o número de clientes, e
tende a comprar mais e a consumir produ-
tos correlatos. Em tese, ter um consumidor
com essa característica é tudo o que uma

empresa quer. Mas, para chegar a esse ponto
é preciso investir nesse relacionamento, o
que é uma tarefa difícil em qualquer seg-
mento. No entanto, ela é mais árdua no va-
rejo, por ser uma atividade distribuidora de
produtos semelhantes aos da concorrência,
o que dificulta a criação de valor para os
clientes.

De acordo com Márcia Sola, gerente de
projetos do Instituto de Pesquisa & Desen-
volvimento de Mercado (IPDM), para reter
os clientes o varejo precisa conhecer o con-
sumidor com um grau de profundidade que
lhe permita planejar estratégias suficientes
no gerenciamento do ponto-de-venda e do
seu relacionamento com os clientes.

Mas são raras as empresas que adotam
essa estratégia. E mais: os recompensa por
isso. Uma delas é a Magazine Luiza, quarta
maior rede varejista de eletroeletrônicos,

móveis e presentes do País. Grupos de cli-
entes que já compraram pelo menos sete
vezes em suas lojas, gastaram acima de R$
2.000 e nunca atrasaram o pagamento são
convidados para um café da manhã em uma
das 245 unidades espalhadas pelo interior
paulista. Ao entrar na loja, pisam em tape-
tes vermelhos, são recebidos com aplausos
pelos vendedores e ganham um encarte com
ofertas especialmente preparadas para eles
(veja foto ao lado). A "cerimônia" que acon-
tece duas vezes por ano, sempre em um
domingo, oferece ainda regalias como ca-
beleireiro e maquiagem. Como reconheci-
mento, na saída todos recebem um brinde.

Desde 1998, a Magazine Luiza mantém
o histórico de compras de cada consumi-
dor, a maior parte deles das classes C e D.
Os clientes considerados fiéis somam 290
mil, ou 6% da base de compradores, esti-
mada em mais de quatro milhões de pes-
soas, e responsáveis por cerca de 20% do
faturamento anual de cerca de RS 900 mi-
lhões.

Maior valor
De acordo com pesquisa da consultoria

Peppers & Rogers Group, especializada em
relacionamento com clientes, feita com 45
empresas de dez setores, menos de um quin-
to das empresas utiliza programas de fideli-
dade para ampliar a relação com os melho-
res clientes. Dessa fração, apenas 16% apro-
veitam as informações colhidas nesses pro-
gramas para tomar decisões em outras áre-
as da empresa. Entre os que fazem isso, 88%
desenvolvem ofertas, produtos e serviços
específicos para clientes especiais.

Ainda de acordo com a consultoria, o
ideal é direcionar os programas de fidelida-
de para grupos menores e de maior valor.
Mas não é o que demonstrou a pesquisa,
ao revelar que apenas 18% das empresas se
preocupam com os melhores clientes. A
TAM, por exemplo, passou a tomar esse
cuidado após cinco anos distribuindo um
trecho gratuito para cada dez voados. Ago-
ra quem voa mais pode ganhar um bilhete
a cada sete trechos pagos.

Uma empresa que adotou uma estratégia
correta na busca da fidelização de clientes,
segundo a Pepers, é o grupo Pão de Açúcar.
Com mais de um milhão de famílias cadas-
tradas, o programa aumenta os benefícios à
medida que o consumidor apresenta assidui-
dade e perfil de compra diferenciado.

ADMINISTRADOR PROFISSIONAL

consumidor fiel está disposto a
pagar mais pelos produtos de
uma empresa que ele conhece e
em quem confia, fala bem dessa


