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Com o hábito de ir ao supermercado pelo menos quatro vezes na semana, a cliente foi 
surpreendida com um telefonema do comerciante avisando que o vinho que ela havia procurado 
nas prateleiras há alguns dias tinha chegado. Em outro caso, o consumidor recebeu um convite 
personalizado para ir à loja retirar um presente. Histórias como estas são cada vez mais comuns 
no varejo. Sinal dos tempos e da importância que os comerciantes vêm dando a fidelizar a 
clientela.  
 
Pudera. Independentemente do porte do negócio, é imprescindível colocar em prática ações para 
manter ou aumentar a grade de clientes. Poucos recursos não devem ser encarados como 
obstáculo para os pequenos comerciantes. Neste caso, vale uma dose extra de criatividade.  
 
- O cliente sente-se valorizado, faz propaganda positiva da loja e compra com maior freqüência. 
Mas é preciso cuidado quanto à continuidade das iniciativas. Não dá para o lojista adotar uma 
prática hoje, suspendê-la amanhã e depois voltar atrás na decisão e retomar as ações. Isso 
confunde o consumidor - antecipa Cláudio Felisoni, coordenador geral do Programa de 
Administração do Varejo (Provar-USP).  
 
Sem tanto fôlego financeiro, mas com imaginação de sobra para estar sempre inovando, José 
Roberto Sauer, sócio da marca de bijuterias Bárbara Sauer, montou no meio da loja um grande 
painel com fotos das consumidoras cativas. Além disso, nas datas festivas como Natal, Dia das 
Mães e Páscoa, costuma oferecer um mimo às 100 melhores clientes ao longo do ano.  
 
- Foi a maneira que encontramos para reconhecer a fidelidade do público. Barata e criativa - 
resume Sauer, há seis anos no ramo do varejo.  
 
Criatividade também é palavra de ordem na Leader Magazine. Entre as práticas para atrair 
consumidores, a empresa oferece condições especiais de pagamento para os detentores do cartão 
Leader e agradece no alto-falante a presença do cliente no ponto-de-venda.  
 
- São iniciativas simples, mas que reforçam na cabeça do consumidor a importância de ele estar 
retornando à loja. Este é o nosso objetivo - destaca Carlos Alberto Corrêa, diretor-
superintendente da rede varejista.  
 
Bons exemplos a serem seguidos, diz Ivani Rossi, diretora de planejamento da Interscience, 
consultoria especializada em varejo e hábitos de consumo. A especialista complementa, no 
entanto, que os comerciantes devem não só implantar programas de fidelização, mas também 
traçar estratégias para conseguir reconquistar os insatisfeitos.  
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