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Os Programas de Fidelização de Clientes 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Nas últimas décadas, o marketing tem evoluído com uma velocidade 

absolutamente espantosa, tem estendido sua integração com as diversas áreas 

existentes nas empresas, e expandido sua atuação para os campos políticos, 

institucionais e até no terceiro setor,  estabelecendo uma nova postura dos 

profissionais de marketing que cada vez mais procuram encantar seus clientes. O 

marketing vem assumindo, hoje, um papel de integrador dos interesses dos 

clientes deixando de ser um mero convencedor. Para obter sucesso neste novo 

mercado individualizado, a regra fundamental é concentrar esforços na fatia de 

clientes, não na fatia de mercado, ou seja, todo planejamento de marketing deve 

ser definido na fatia de clientes. Para aumentar a fatia de mercado é necessário 

vender a maior quantidade possível do seu produto para o maior número possível 

de clientes e, voltar-se para a fatia de clientes significa assegurar-se de que cada 

cliente individual que compra o seu produto compra mais, só compra a sua marca 

e está satisfeito com o seu produto.  

Para conseguir o foco no cliente é importante conhecê-los 

individualizados, procurando saber quem são os seus clientes leais.  Empenhadas 

em conseguir novos clientes, as empresas não se preocupam em conquistar a 

fidelidade dos consumidores, mas, para agir no momento atual do marketing, 

precisamos compreender alguns fatores que têm influenciado decisivamente no 

desenvolvimento do mercado e que têm dificultado o grau de fidelidade do 

consumidor por marcas e produtos. 

Isto ocorre porque são muitas as interferências do macro ambiente que 

devem fazer com que as empresas repensem a sua forma de agir diante dos 

clientes. Elas devem preocupar-se em direcionar para uma valorização do 

cliente, torná-los fiéis,  buscar programas de fidelização de clientes. Fatores 

como a globalização do mercado levam ao acirramento da concorrência, marcas 

novas surgem, provocando uma infidelidade à marca, mostrando que, num 
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mercado competitivo, empresas com estratégias criativas,  inovadoras, conseguem 

desbancar marcas líderes no mercado, como ocorreu com a Parmalat que hoje 

supera a marca líder,  Leite Ninho da Nestlé (segundo Tof of Mind, 1998). A 

economia digital vem trazendo novas opções de consumo, através da Internet e 

outras mídias interativas.  

A comunidade da Internet é estimada hoje em 150 milhões de pessoas e, 

até o final do ano 2000, segundo Nicolas Negroponte, aponta para 1 bilhão de 

pessoas. Da mesma forma que temos um aumento assustador dos consumidores 

dispersos, temos, por outro lado, um grupo de consumidores que age de maneira 

absolutamente oposta: fecham-se para qualquer tipo de inovação ou 

experimentação de novas marcas. Esses consumidores formam segmentos com 

padrões de consumo semelhantes e passam a exigir uma atuação especializada e 

respostas individualizadas criando condições favoráveis para criar programas de 

fidelização de clientes procurando por empresas que valorizem o contato mais 

pessoal individualizado, pois ele almeja ser valorizado. A grande dificuldade em 

estabelecer os programas de fidelização de clientes parte do ponto crucial que é 

a necessidade da existência de uma cultura na qual os funcionários estejam 

envolvidos com o modelo de relacionamento, não se esquecendo que a conquista 

do cliente acontece diariamente de transação a transação. 

Tornar o cliente fiel  seria transformá-lo em um comprador freqüente, que 

volta à sua empresa, divulga-a de forma positiva e cria um elo de ligação com 

ela. 

Como sua empresa pode tornar fiéis os clientes? 

Para aumentar o grau de interação com o consumidor, além de gerenciar as 

expectativas na fase de pré-venda, é necessária atenção especial, com todos os 

momentos de pós-venda: assistência técnica, orientação ao usuário, garantias,  

manutenção, programas de recompensa por consumo e demais atividades 

específicas de cada mercado, podendo até criar-se Clube de Clientes, mas 

atenção, é melhor fazer funcioná-lo pois a interrupção criaria a sensação de 

abandono por parte do cliente. Na expectativa de conquistar clientes, deve-se 

voltar para a premissa de estabelecerem-se relacionamentos duradouros; é 
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importante não confundir os programas de fidelização com promoção, a qual 

possui ações mais imediatistas,  a curto prazo e por períodos determinados. Um 

programa de fidelização tem um horizonte maior, é um processo longo, não pode 

e não deve ter curta duração. Seu sucesso dependerá das condições em que se 

encontra a organização no momento de desenvolvê-lo; são essenciais:  o apoio da 

alta gerência ,  o foco no cliente, o envolvimento dos funcionários 

(endomarketing),  conhecerem o cliente melhor que qualquer outra empresa, 

procurar cumprir o que é prometido. A existência destes pré-requisitos não 

assegura por si  só o sucesso do programa, mas cria um elo facilitador. “O 

Boticário” lança até o final do ano 99 um programa de fidelização que dará 

prêmios aos que fizerem certo volume de compras, o que intensificará o 

marketing de relacionamento a partir do grande database de que dispõe. 

É impossível definir  vários modelos ou possibilidades de programas de 

fidelização que podem ser aplicados em empresas de todos os portes como é o 

caso da TAM, da Credicard, da Ford, do Boticário; o sucesso reside na 

necessidade de uma avaliação constante.  Não se esquecer que um bom programa 

de fidelização é aquele em que o cliente diz o que o produto é e não aquele que 

você acha que deve ser,  baseado em seus parâmetros pessoais.  
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