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Programa de benefícios a clientes deve estar alinhado às metas da empresa. 
 
Os programas de fidelidade são, hoje, ferramenta essencial no comércio. O objetivo é manter os 
clientes mais próximos da marca e conquistar novas fatias do mercado. Para criar um programa 
eficiente, é importante considerar a estratégia de negócios e as metas que a empresa deseja 
atingir a partir da implantação do programa, segundo afirma Fernando Pierry, sócio da Peppers & 
Rogers Group para a América Latina, consultoria em estratégias de negócios.  
 
"O programa de fidelidade só pode existir alinhado a essas duas diretrizes. Sempre que as deixa 
de lado, buscando seus próprios objetivos como se fosse um negócio à parte, sem considerar os 
resultados para o negócio da empresa, o risco de fracasso é muito grande, pelo menos para a 
empresa", alerta Pierry.  
 
O consultor acrescenta que um programa bem sucedido torna os clientes mais rentáveis e 
proporciona que fiquem mais tempo fiéis à marca. "Para atingir esses objetivos, o programa 
precisa induzir algumas mudanças de comportamento dos clientes. Ou seja, não traz resultados 
simplesmente porque existe. Na realidade, os resultados surgem do engajamento do cliente ao 
programa e das mudanças de seus hábitos de compra, como passar a comprar produtos de mais 
de uma categoria em um site de comércio eletrônico ou aumentar a freqüência de visitas à loja", 
explica Pierry.  
 
O restaurante japonês Geisha Hi-Tech, em Botafogo, no Rio de Janeiro, inaugurado há oito meses, 
abriu as portas com seu programa de fidelidade já traçado. De acordo com a sócia-gerente Mônica 
Ibeas, a idéia é justamente a de manter o cliente assíduo. "Depois da primeira vinda ao 
restaurante, o cliente recebe um cartão, onde serão acumulados pontos, os quais serão trocados 
por porções de combinados ou por um almoço executivo. 
 
Cada R$ 6 consumidos equivale a um ponto. Assim, 15 pontos dão direito a uma pequena porção 
de combinado e 385, a um combinado de 82 peças", explica Mônica. O cartão não possui período 
definido de utilização, portanto, Mônica destaca que o cliente pode acumular quantos pontos 
quiser, de acordo com o que ele queira ganhar futuramente. "Hoje, temos 2.380 clientes 
cadastrados, dos quais cerca de 500 são cativos. Com o programa, as pessoas se sentem 
privilegiadas", diz ela. A rede de perfumaria O Boticário também possui um programa de pontos, 
implantado em abril de 1999. 
 
O gerente de relacionamento com clientes, Sérgio Valeixo, diz que o sistema foi criado para 
recompensar o cliente que consome os produtos das lojas. "Nosso objetivo, ao criar o programa, 
também foi aumentar o nível de fidelização do cliente. A cada R$ 1 em compras, ele ganha um 
ponto e, ao acumular esses pontos, troca por descontos ou por mercadorias. Com essa mecânica, 
gradativamente, ele interage mais com a marca. Hoje, temos cerca de 1,7 milhão de clientes 
ativos, dos 3 milhões cadastrados no programa", ressalta Valeixo. 
 
Conhecer hábitos de compra é vantagem  
 
Outro objetivo do programa é o de observar os hábitos de compra dos consumidores e, assim, 
direcionar os trabalhos de marketing. Valeixo explica que, com o reconhecimento do perfil de 
compra, é possível desenvolver ações dirigidas para determinados segmentos de clientes, 
oferecendo o produto certo para a pessoa certa. 
 
Em uma estratégia ampla, envolvendo várias lojas, o shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, 
implantou, em dezembro de 2005, o Programa de Relacionamento com Clientes - Cartão 
Fidelidade, que propicia vantagens exclusivas e fideliza o público consumidor.  



Os clientes associados convertem suas compras em pontos e trocam por produtos ou serviços, 
além de obter descontos nas lojas participantes. 
 
"Atualmente, somente os clientes que trabalham na Torre do Rio Sul podem participar, 
entretanto, o objetivo é estender aos demais clientes do shopping. Nossa idéia é estreitar o 
relacionamento com o público consumidor e oferecer um atendimento especial, com vantagens 
exclusivas", diz Sergio Pessoa, superintendente do shopping. 
 
Pierry alerta para os pecados cometidos pelos lojistas ao criarem seus programas de fidelização. O 
principal erro é medir apenas a quantidade de participantes ou a freqüência de trocas de prêmios, 
como se o mundo fosse apenas o programa e não os resultados para o negócio da empresa. Além 
disso, há pecados operacionais também. Um deles é não poder usar prêmios quando o cliente 
adquire direito a eles. "Isso é muito comum em empresas aéreas que têm assentos limitados para 
uso de prêmios. Isso pode causar extremo desgaste com os clientes e resultar em efeito 
diametralmente oposto ao desejado", exemplifica.  
 
Outro erro comum apontado por Pierry é quando um programa pretende usar uma fórmula 
genérica, um catálogo estático de prêmios, por exemplo, para todos os clientes, e supõe que 
apenas por fazer parte do programa esses clientes serão mais fiéis e mais rentáveis. O consultor 
destaca que um dos principais benefícios de ter o programa de fidelização é o conhecimento dos 
clientes que se pode adquirir. A partir desse conhecimento surgem muitas oportunidades de 
personalizar ofertas e até os próprios produtos e serviços da empresa.  
 
Para mensurar os resultados obtidos após a implantação de um programa de fidelidade, Pierry 
explica que o principal é verificar os indicadores de comportamento dos clientes e de resultados. 
"O gerente do programa deve buscar sempre medir os indicadores que melhor demonstrem o 
engajamento do cliente e também os resultados financeiros decorrentes. 
 
Se o programa não atrai e não modifica o comportamento do cliente, precisa ser rapidamente 
alterado. Se modifica o comportamento conforme previsto, mas não gera os resultados 
esperados, também precisa ser ajustado. É muito difícil voltar atrás e desfazer um programa. 
Portanto, o planejamento e a boa gestão são fundamentais para o sucesso, com a consciência de 
que é uma iniciativa de longo prazo", alerta. 
 
Como aumentar a eficácia dos programas de fidelidade  
 
ALINHE a estratégia do programa à estratégia da empresa. 
DESENHE o programa em suas regras básicas. 
FAÇA um modelo econômico: o valor investido deve ser comparado com o retorno esperado. 
VERIFIQUE a viabilidade do programa. 
LANCE um programa piloto para testar e aprender. Depois, ajuste o desenho e a operação do 
programa. Só então, lance o programa em versão aberta. 
FAÇA a gestão do programa com um painel de indicadores, de acordo com o modelo econômico. 
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