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IMPLANTE A CULTURA DE
FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

O fator mais importante para o sucesso de um negócio são seus clientes.
Quando você pensa em aumentar a receita, provavelmente, a primeira coisa que vem à
mente é conquistar novos clientes.
Agora eu pergunto: já pensou em considerar os clientes existentes?
Por que não vender mais para os clientes que já possui?
Ou então fazer com que eles voltem mais vezes?
Ótimo atendimento, preço, estrutura e localização, não são mais diferenciais
suficientes para fidelizar um cliente.
Para isso é necessário implantar na empresa uma Cultura de Fidelização de Clientes.
Algo que recompense e incentive os clientes a
voltarem mais vezes, consumirem mais e ainda
trazer os amigos para conhecer seu negócio.
Dois pontos são fundamentais para criar um
sistema de fidelização:

Motivação e Recompensa
É preciso considerar que o programa de fidelidade
não é uma promoção temporária e que estruturá-lo
como uma ação promocional é um erro.
O programa deve ser planejado para estabelecer
um laço com os clientes, por meio de um
relacionamento justo e vantajoso para eles.

A seguir você vai encontrar algumas dicas
para implantar um programa de fidelidade de sucesso.
Torne o programa parte do procedimento padrão em seu atendimento e que seja
oferecido a todos os seus clientes.
Treine seus colaboradores, explicando todo o funcionamento e as promoções que os
clientes podem ganhar.
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Tão importante quanto implementar um sistema de fidelização é capacitar e engajar
seus colaboradores para que estejam atentos e sempre dispostos a oferecer aos
clientes.
Para tanto, você pode estabelecer metas e premiações, por exemplo, como forma de
estimular seus colaboradores.
Os prêmios podem ser brindes da própria empresa, dia de folga do trabalho, ou
mesmo recompensa em dinheiro, podendo ser individuais ou para a equipe.
Faça um ranking de cadastros por colaborador e crie recompensas diferentes por
cada nível, isso irá estimular a competição entre eles
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TENHA REGRAS CLARAS

O consumidor deverá ter clareza das formas que irá acumular seus pontos.
Por exemplo:
R$ 1,00 ele acumula 1 ponto no programa

R$ 1,00 valem 10 pontos

R$ 10,00 vale 1 carimbo

É importante ele saber exatamente quanto está acumulando e os pontos devem ser
fáceis de ganhar, ou pelo menos acessíveis.
A ideia é que o cliente perceba que existe a real possibilidade de ser
recompensado.
Você pode fazer isso de duas formas:

1 - Pontuação baseada em valor gasto pelo cliente
Essa forma funciona melhor quando existe uma grande variação no gasto médio por
cliente, ou seja seus produtos tem preços bem diferentes.
Por exemplo:

A cada R$ 1 gasto o cliente ganha 1 ponto
no programa de fidelidade

Assim, o cliente recebe pontos de acordo com seu consumo em uma visita específica.
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Este formato é mais justo para o cliente e permite que o estabelecimento conheça o
perfil, comportamento e decisões de compra dos clientes.
Tem como objetivo estimular não somente a frequência de visitas à loja, mas seu
consumo.

2 - Pontuação que envolve pontos por média de gasto
Por exemplo:
De R$ 1 até R$ 10 = 1 PONTO / SELO

De R$ 11 até R$ 30 = 3 PONTOS / SELOS

E a partir de R$ 31 = 5 PONTOS / SELOS

Ou dependendo do tipo de produtos ou serviços consumidos, o cliente ganha
determinada pontuação, dessa forma você incentiva o cliente a gastar mais para
ganhar mais pontos, ou simplifica se seus produtos tiverem preços muito próximos.
Outras formas de Impulsionar o Programa de Vantagens e as vendas é fazer
promoções com a pontuação, ou determinar pontos por produtos específicos.
Alguns itens podem dar pontos extras, como acumule 100 pontos nesse item ou
em dias da semana de menor movimento, o cliente pode acumular pontos em
dobro.
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MOSTRE O QUE SEU CLIENTE
PODE GANHAR

Deixe visível para seu cliente os prêmios disponíveis e quantos pontos ele
necessita para resgatar.
Isso pode ser feito com banners e cartazes ou em uma vitrine, no balcão. Se existe a
possibilidade de deixar os prêmios fisicamente expostos, é melhor ainda.
Uma dica é criar prêmios exclusivos que não estão à venda, Por exemplo, uma
caneca do seu bar, camiseta da loja, itens colecionáveis. É uma maneira de fazer o
cliente se sentir parte de algo exclusivo.
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DÊ UM PRÊMIO DE INCENTIVO
PARA ELE PARTICIPAR

A dica aqui é simples, seu cliente precisa perceber que
ele vai realmente ganhar algo por estar participando.
E a dica é, ofereça algo que seja um complemento de
seu produto ou serviço principal.
Por exemplo: uma pizzaria pode dar a borda recheada;
uma sorveteria pode oferecer duas bolas de sorvete pelo
mesmo preço, ou a cobertura do sorvete; se for um bar
pode oferecer o segundo chopp grátis, simplesmente
para estimular a pessoa a participar do programa.
O ideal é não dar apenas pontos, mas também uma
oferta única e exclusiva, que possa ser utilizada uma
única vez, e o incentive a consumir um produto ou
serviço.
Esse tipo de incentivo pode ser distribuído até mesmo
pelas redes sociais, para atrair novos clientes, ou no
momento em que o cliente se cadastra.
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DIVULGUE SEU PROGRAMA DE
VANTAGENS

A divulgação desse Programa de Vantagens, é essencial para que você atinja os
resultados desejados.
Seu cliente precisa saber que sua empresa possui um programa de fidelidade, que
sua participação trará muitos benefícios, que realmente é possível ganhar prêmios
e que é vantajoso para ele participar desse programa.
Defina Prêmios realmente bons e divulgue como forma de incentivar a adesão.
Coloque cartazes, displays de mesa, fale sobre seu programa de vantagens no seu
cardápio, no caixa, com os atendentes, estampe nas camisetas, em seu site e redes
sociais.
Mostre clientes que já conquistaram prêmios ou quantidade de ofertas que já foram
resgatadas
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DÊ UM PRÊMIO PARA ELE
CONSUMIR EM UMA PRÓXIMA
VISITA

Surpreenda seu cliente, fazendo com que ele tenha um motivo para voltar.
Quando o cliente for resgatar uma oferta, faça com que ela seja válida para uma
próxima visita.
Para fazer isso é só você surpreender o cliente dando os pontos no final do
atendimento, após ele ter consumido, por exemplo.
Dessa forma o cliente voltará para consumir o que ganhou e se tornará cada vez
mais fiel.
É importante também manter sempre com um saldo de pontos, para incentivar o
acúmulo de mais pontos.
Dessa forma ele não vai querer perder os pontos que já possui e nem ter que
recomeçar do zero.
Esse tipo de prêmio pode ser um elemento surpresa, para encantar seu cliente.
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TENHA OBJETIVOS CLAROS COM
O PROGRAMA

Qual é o Seu objetivo?
Aumentar o valor gasto em cada compra?
Fazer o cliente se sentir especial?
Formar uma base de dados dos seus clientes para trabalhar o pós-venda?
Tenha isso claro para toda a sua equipe, meça e monitore os resultados.
Um programa devidamente estruturado apresenta clientes resgatando prêmios e
retornando ao estabelecimento.
Por outro lado, se há muitas ofertas expirando e clientes que não pontuam por um
longo período, o programa pode estar apresentando dificuldades de engajamento.
Repense suas estratégias e identifique aonde está a causa:
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- Pontos difíceis de serem ganhos?
- Sistema sem Divulgação?
- Ofertas sem atratividade?
- Funcionários não oferecem o programa?

RECOMPENSAS SOCIAIS
Crie prêmios que o cliente pode oferecer para
alguém.
Para que ele convide um amigo, familiar,
namorada(o), esposa(o) e assim mais pessoas
poderão conhecer sua empresa.
Outro fator também é que quando duas ou mais
pessoas saem juntas, a tendência é que
passem mais tempo o que favorece o aumento
do consumo.
Esses prêmios podem ser descontos, por
exemplo: venha com um amigo e ganhe 50% no
segundo prato. Ou: traga um amigo e a
sobremesa é grátis.
Dessa forma você consegue divulgar seu
estabelecimento para atrair novas pessoas

www.zupy.com.br
8

@zupyoficial

@clubezupy

zupy.br

9

COLOQUE SEUS CLIENTES FIÉIS
EM NÍVEIS EXCLUSIVOS

Mostre para seus clientes VIP que eles são realmente especiais.
Status
Pelo simples fato de colocar o cliente em uma lista como “Cliente Premium”,
“Cliente Vip”, “Cliente Ouro”, etc, faz com que ele se sinta diferenciado.
Esses clientes podem ter benefícios permanentes ou ofertas exclusivas.
Reconhecimento
Mostre que seus clientes estão ganhando prêmios, tire fotos, faça um mural,
divulgue em suas redes sociais.
Acesso antecipado e exclusivo
Clientes fiéis podem ter opção de não necessitar esperar em uma fila, ter uma área
reservada só para eles ou mesa em local privilegiado.
Experimentar uma Receita Nova, poder dar sugestões ou participar de promoções
exclusivas.
Faça o se Sentir Especial.
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CURTO PRAZO X LONGO PRAZO
PRÊMIOS DE VALOR EMOCIONAL

As pessoas têm preferência temporal
Algumas preferem uma recompensa imediata.
Outras preferem aguardar mais tempo e conquistar um prêmio melhor.
Tenha ofertas que o cliente possa resgatar a partir da 2 ou 3 visita.
Dessa forma, ele já terá a sensação de que ganhou algo e partirá para conquistar
um prêmio mais valioso acumulando mais pontos e consequentemente gastando
mais.
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Coloque um prêmio de alto valor emocional ou que corresponda a um valor de
retorno mais alto, como sendo um Troféu em que só os mais fiéis conquistarão.
Para te ajudar a pensar nas regras e ofertas, segue um exemplo:
A cada X reais gastos, o cliente consegue resgatar algo que represente uma
porcentagem X% do que ele gastou. Quanto mais gastar, melhor será o prêmio.
Por exemplo:
Valor Gasto

1.000
750
500
250
0

5%

7%

10%

15%

D - R$ 1000 = 15%

Prêmio - R$ 150

C - R$ 400 = 10%

Prêmio - R$ 40

B - R$ 150 = 7%

Prêmio - R$ 10,50

A - R$ 50 = 5%

Prêmio - R$ 2,50

Valor do Prêmio em %

Aumente o nível de exclusividade do brinde, o valor percebido pelo cliente será
maior.
Procure sempre oferecer prêmios em produtos ou serviços, dessa forma você se
algo te custa R$ 2,50 mas você vende para o cliente por R$ 8 ele sentirá que está
levando muito mais vantagem, e seu custo não aumentou, continua sendo 5% do
que ele consumiu, no caso de R$ 50, mas a percepção do cliente é outra.
O cuidado que se precisa ter na hora de planejar os prêmios é que a maior parte
dos clientes possam atingir os prêmios intermediários (no exemplo seriam B e C)
sendo que o prêmio D ficaria restrito aos clientes que gastam mais ou retornam com
mais frequência.
Se a maior parte dos clientes só consegue atingir o prêmio mínimo, é provável que
algo esteja errado na estratégia.
Contudo, o ideal é que o primeiro prêmio também só seja atingido entre a segunda
e a terceira visita dos clientes que gastam mais do que a média, para que a ação de
fidelidade não acabe se transformando em uma simples promoção.

O sucesso de um negócio depende de seus clientes retornando sempre!

Fábio Martinelli
Fundador da Zupy!
Especialista em Fidelização
Acompanhe outras #dicasdefidelização
em nossas redes sociais e no nosso blog https://zupy.com.br
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