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Objetivo 

 
Proporcionar um momento de profunda reflexão sobre a importância da fidelização de clientes e 
da construção e manutenção de relacionamentos com clientes como fatores de sobrevivência 
das empresas.  
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Foco do Marketing Tradicional 

Produto 

Ponto 

Preço 

Promoção 

Consideração 
do cliente 

e potencial de compra 

Foco na Experiência do Cliente 

Cliente 

Conveniência 

Custo 

Comunicação 

Satisfação 
do cliente 

fidelização e valor 



Introdução 

 
Além de ser um dos maiores pilares das vendas, a fidelização de clientes é uma técnica de 
‘marketing’ muito antiga e continua sendo a estratégia com o retorno mais expressivo quando 
falamos em crescimento e sucesso comercial, mas mesmo assim muitas pessoas ainda não dão 
importância a essa prática. 

 

A fidelização é fruto da prática constante de atitudes perante ao cliente que gerem nele, 
lealdade e confiança.  
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Clientes Fiéis Clientes não Fiéis 

Compram de múltiplos canais 
Consomem mais 

Reclamam para resolver o problema 
Recomendam para 5 pessoas 

Mais baratos de se manter 
Aumentam as vendas e reduzem as despesas 

Utilizam poucos ou um único canal 
Compram eventualmente 

Deixam de comprar 
Influenciam negativamente 13 pessoas 

Mais caros de se recuperar 
Diminuem as vendas e aumentam as despesas 



Da Satisfação à Fidelidade 
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Fatores que 
influenciam 

na 
satisfação 
do cliente 

SATISFAÇÃO TOTAL 

Produtos e Serviços 
de qualidade 

Preço percebido  
como justo 

Condições de pagto. 
satisfatórias 

Cumprimento de prazos 
e compromissos 

Disponibilidade de 
produtos/serviços 

Entrega adequada 
 

Entrega adequada 
 

Descontos e ofertas 
especiais 

Diálogo de 
compromisso 

Escuta atenciosa 
 

FIDELIDADE NATURAL 

Relação de 
Confiança 

Ofertas concorrentes Ofertas concorrentes 
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Razões da Perda de Clientes por uma Empresa  

 
 

 

Esta é a realidade da sua empresa? 



Relação de Aprendizado 
.  
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Para atender e entender seus clientes uma empresa precisa conhecê-los. 
E conhecendo-os, pode entender e atender melhor.  

Benefícios para a empresa Benefícios para o cliente 

Aumento do ciclo de vida do cliente 
Aumento das vendas 
Aumento da lucratividade por cliente 
Aumento da participação na carteira do cliente 
Retenção do cliente 
Diminuição dos custos 
Redução dos custos dos processos 
Melhoria da comunicação com o cliente 

Acesso a melhor comunicação 
Maior facilidade de compra 
Maior facilidade de comunicação 
Economia de tempo 
Necessidades específicas atendidas 

Ter clientes fiéis economiza esforços! 
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Atitudes e Estratégias para manter 

seu cliente Fiel 

 
 

 

 

Bom Atendimento. 
 
Independente de qual estratégia de marketing de 
relacionamento você vai usar, se não tiver um bom 
atendimento essa estratégia irá falhar e o cliente não 
vai voltar, ainda que você dê prêmios ou qualquer 
recompensa pelo consumo, isso não vai ser o 
suficiente, pois, o mínimo que seu estabelecimento 
precisa ter é um bom atendimento. 

 

5 princípios importantíssimos para ter um 

atendimento de qualidade. 
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2 – Simpatia e Empatia 
 

Tenha em seu time de atendimento pessoas simpáticas e que tenham 
facilidade em criar empatia com os clientes, isso vai fazer seus clientes 
virarem seus amigos e esse tipo de cliente é o que queremos gerar com o 
bom atendimento.  

Contrate funcionários que sejam capazes de gerar a necessária empatia 
com os clientes e invista em sua melhoria contínua. 

 

 

 

1 – Entenda seu público/cliente 

 
 

 

 

Não tem como o seu cliente se sentir bem atendido se você não 
entender o que ele está buscando e como ele pensa. Um bom 
exercício que pode te ajudar a entender seu público alvo é se 
colocar no lugar dele, às vezes fazer isso na prática mesmo, 
exemplo: se você tem um restaurante, visite algum restaurante 
concorrente e veja o que você sentiu falta no atendimento deles e 
aplique isso em seu estabelecimento. De preferência visite um 
concorrente já conceituado e se você conseguir atender pelo 
menos igual a ele, já estará a frente de muitos outros concorrentes, 
mas se você conseguir ser melhor ainda que esse concorrente 
conceituado aí é questão de tempo para o seu sucesso.  
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3 – Boa comunicação 
 

 

 
Não tem como o seu cliente se sentir bem atendido se você não 
entender o que ele está buscando e como ele pensa. Um bom 
exercício que pode te ajudar a entender seu público alvo é se 
colocar no lugar dele, às vezes fazer isso na prática mesmo, 
exemplo: se você tem um restaurante, visite algum restaurante 
concorrente e veja o que você sentiu falta no atendimento deles e 
aplique isso em seu estabelecimento. De preferência visite um 
concorrente já conceituado e se você conseguir atender pelo 
menos igual a ele, já estará a frente de muitos outros concorrentes, 
mas se você conseguir ser melhor ainda que esse concorrente 
conceituado aí é questão de tempo para o seu sucesso.  
 

4 – Sinta prazer em servir 
 

Para um cliente, não existe nada melhor do que ser atendido por alguém 
feliz e que sente prazer no que está fazendo. Mas o contrário também é a 
pior coisa que um estabelecimento pode fazer, pois, o cliente consegue 
sentir se está sendo atendido por alguém com má vontade ou de 
qualquer jeito e isso vai afastar seus clientes.  
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5 – Resolva o Problema dos seus clientes 
 

 

 
Neste ponto quero falar especificamente sobre problemas com atendimento, ou seja, coisas que foram 
causadas por falta de zelo em alguma das fases anteriores. 
 
É comum receber reclamações se você é gerente ou proprietário de algum estabelecimento, mas se essa 
reclamação for sobre atendimento então dê a total atenção ao cliente até que ele fique satisfeito e seu 
problema seja resolvido e deixado para trás.  
 
Um cliente importante tem que saber de sua condição e deve ser tratado como tal. Chame-o pelo nome e 
procure lembrar-se de suas características mais usuais.  
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Segmentando Clientes 

 
Criar programas que visam a fidelidade dos clientes ajuda na identificação de quem são os de maior valor e de 
maior potencial. 

As dimensões de um segmento são os critérios utilizados para definir esses grupos de clientes. O método RFV 
(recência, freqüência, valor) é um dos mais utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecendo Metas 
 

O primeiro passo para atingir suas metas é .... ter metas ! 

 

Antes de criar suas metas, obtenha uma imagem clara da situação atual para que depois você possa comparar com sua visão do 
futuro. 

Determine o que você quer e por quê. 

Para cada meta, identifique potenciais obstáculos e prepare planos de contingência para quebrar essas barreiras. 
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Conclusão 

 

 
Relacionar-se com seus clientes é ouvi-los, entendê-los e atendê-los, exatamente nessa ordem. 

Não é tão difícil. É apenas uma questão de carinho e atenção redobradas por quem garante a sua 

sobrevivência e a de sua empresa. 

 

Uma estratégia focada na experiência do cliente não é uma tarefa simples. Requer planejamento, dedicação, 

criatividade e seriedade.  

No entanto, ela pode render muitos frutos e consagrar o sucesso da sua empresa. Não há limites para a 

criatividade quando se está decidido a gerar novas idéias para ser diferente e melhor. Oferecer aos clientes 

algo inteiramente novo, que atenda às suas necessidades e exceda suas expectativas, e torne-os cegos e 

surdos às ações da concorrência deve ser o objetivo principal de qualquer programa de fidelidade. 

 

Mas cuidado, o cliente eterno não existe. O conceito de cliente eterno é um mito. O que existe é uma 

fidelidade temporária, enquanto aquele cliente perceber uma vantagem extra em comprar da sua empresa. O 

que fazemos são esforços para uma maior retenção, para que este período de tempo se prolongue o máximo 

possível. 

 

 

 



 

Quer ter sucesso? Dê o seu máximo! 
 

daryavanzi.com.br 
 

http://avanzitecnologia.com.br/

