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A cada dia, as empresas brasileiras percebem, mais claramente, a necessidade de fidelizar 
seus clientes e para isso é preciso criar ações de incentivo. A unidade da Grass Roots Bit Time 
(união da inglesa Grass Roots e da americana Bit Time) no Brasil, com sede em São Paulo e 
que atende também a América Latina, vem implantando, desde 2000, programas de soluções 
de incentivo e loyalty (a chamada fidelização).  
 
"O loyalty faz mais do que fidelizar o cliente porque se preocupa em oferecer algo em troca, 
criando laços emocionais com a marca e o produto oferecido", comenta o publicitário e 
presidente da empresa, Gilmar Pinto Caldeira.  
 
Segundo o executivo, no Brasil ainda há uma certa resistência ao conceito de fidelização. "Os 
Estados Unidos são referência mundial em loyalty." Caldeira esclarece que não bastam 
campanhas de custo elevado nas mídias impressa e televisiva, pois é preciso, além de 
conquistar o consumidor, torná-lo fiel à marca.  
 
"O loyalty tem essa missão: a de manter o consumidor ligado à marca, ao produto. Um 
exemplo desse tipo de ação de marketing é uma montadora que, com certa freqüência entra 
em contato com um comprador, oferecendo brindes ou mesmo descontos na aquisição de um 
novo carro. Esse tipo de atenção cria um elo emocional com o cliente, que satisfeito com o 
fabricante divulga as qualidades do produto a outras pessoas - potenciais compradores", diz 
Caldeira.  
 
O publicitário informa ainda que as empresas que investem em iniciativas de incentivo e de 
fidelização conseguem retorno entre 48% e 90% no faturamento. "A novidade no mundo dos 
negócios é a necessidade de reter o cliente. Não adianta ter muitos clientes, mas perdê-los lá 
na frente para concorrentes que oferecem outros atrativos. Na minha opinião, as empresas 
deveriam ter uma diretoria de marketing para cativar o cliente e outra para reter o cliente. "  
 
A primeira iniciativa de loyalty foi realizada em 1983, pela American Airlines, nos Estados 
Unidos. No Brasil, esse mercado ainda é recente, começou em 1998, mas cresce rapidamente, 
segundo Caldeira, que não informa o faturamento da empresa, mas adianta que em um ano a 
Grass Roots Bit Time ganhou 23 clientes em sua carteira no Brasil, além dos 150 que possui na 
América Latina.  
 
"A criatividade brasileira é reconhecida mundialmente e a equipe da Grass Roots Bit Time 
amplia a sua atuação. Responsável pela criação e tecnologia dos programas de loyalty e 
incentivo implantados em todos os países das Américas, incluindo Brasil e Estados Unidos, a 
experiência da equipe nacional começa a ser exportada para o Oriente Médio", informa 
Caldeira.  
 
Trabalhando em conjunto com outros profissionais na Inglaterra, EUA e Dubai, as equipes de 
criação e tecnologia da Grass Roots Bit Time foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma 
plataforma inovadora para a gestão de talentos para a Memac Ogilvy, em 8 países do Oriente 
Médio. A Plataforma, baseada em uma metodologia aplicada há mais de 25 anos pela Grass 
Roots na Europa, ajuda profissionais de RH a reconhecer e motivar os talentos dentro de suas 
empresas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 
 


