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Como os programas 
de fidelidade beneficiam 

o varejo
Uma estratégia de 
relacionamento 
bem estruturada 
entre empresa 
e consumidor é 
essencial para 
garantir bons 
resultados aos 
varejistas

Com o crescimento 
do e-commerce e a 
mudança nos hábi-

tos de consumo por parte 
da população, que passou 
a desvendar o mercado 
de compras online e seus 
benefícios, os varejistas 
precisaram inovar nos 
seus mercados para se 
manterem competitivos e 
garantir a fidelização de 
seus clientes. 

Diante desse cenário, os 
programas de fidelidade 
no formato de pontos, 
descontos ou cashback, 
se tornaram um grande 
diferencial. Empresas que 
apostaram nesses produ-
tos, desenvolveram vanta-
gens competitivas frente às 
demais do mercado. 

A Associação Brasileira 
das Empresas do Mercado 
de Fidelização (ABEMF), 
em parceria com a Locomo-
tiva Instituto de Pesquisa, 
apurou, no primeiro trimes-
tre de 2021, que 65% dos 
consumidores optam por 
consumir com varejistas 
que oferecem benefícios 
na hora da compra;

Da mesma forma, além 
de 61% concentrarem suas 
compras com as mesmas 
marcas que garantiram ex-
periências positivas com os 
programas, sendo este um 
forte indicativo de fideliza-
ção. O estudo ouviu cerca 
de 1.500 consumidores de 
diferentes perfis. Dessa 
forma, é possível constatar 
o forte impacto que esses 
programas exercem sobre 
o varejo. 

Contudo, além de garan-
tir boas condições de bene-
fícios, é importante investir 
na experiência do cliente 
ao longo do processo, fa-
tor que corrobora para a 

satisfação do público final e 
garante que o mesmo volta-
rá a consumir com a marca. 
Muito mais importante do 
que criar estratégias de fi-
delização, é construí-las de 
acordo com a necessidade e 
demandas do público-alvo 
a ser atingido. 

Nesse sentido, buscar 
mecanismos para melhor 
conhecimento dos seus 
clientes é fundamental. Os 
programas de fidelidade 
mais efetivos são aqueles 
que oferecem benefícios 
personalizados para cada 
perfil de cliente. Isso só é 
possível quando o progra-
ma captura dados sobre o 
comportamento do consu-
midor e transforma esses 
dados em informações de 
negócio que levam o varejo 
a engajar seu cliente de 
forma efetiva. O poder da 
informação e um time inter-
no ou externo que trabalhe 
isso para a inteligência 
comercial é fundamental. 

Além de programas de 
fidelidade, ferramentas 
como cartões Private La-
bel, que somam a oferta de 
benefícios para o consumi-
dor, garante a efetividade 
de programas de loyalty, 
além de ser um produto 
personalizado com a mar-
ca da empresa, deixando 
de ser apenas um meio 
de pagamento, eles são 
capazes de potencializar 
as vendas e fazer com que 
os varejistas tenham um 
bom relacionamento com o 
cliente, uma vez que terão 
a sua identidade atrelada 
aos benefícios oferecidos. 

Uma estratégia de re-
lacionamento bem estru-
turada entre empresa e 
consumidor é essencial 
para garantir bons resul-
tados aos varejistas, desde 
que esteja alinhada com a 
jornada de compra do con-
sumidor e suas demandas. 
Acompanhar as tendências 
do mercado e estar à frente 
de ideias inovadoras é um 
grande indicador de suces-
so para todos os mercados. 

(*) - É co-fundador da FortBrasil 
(https://www.fortbrasil.com.br/).

José Pires Neto (*)

D - Propriedade Intelectual 
O FGV LAW realiza um webinar gratuito na terça-feira (18), às 
18h, sobre paródia e novas formas de expressão em tempos de 
hiperconectividade, elaborado pelos professores do curso de Pós-
graduação em Propriedade Intelectual e Direito da Inovação. As 
paródias são recorrentes nas atividades artísticas e literárias, mas 
está presente em outras manifestações do pensamento, como na 
publicidade e na política. O objetivo desse webinar é debater a 
regulação da paródia nesses diferentes segmentos e os desafios à 
criatividade e inovação. Os interessados devem se inscrever em: 
(https://evento.fgv.br/hiperconectividade/), para receber o link do 
evento por e-mail. 

E - Marketing e Empreendedorismo
O Centro de Convenções de Pernambuco recebe, nos próximos dias 
27 e 28, um dos maiores eventos do Brasil nos segmentos de marke-
ting e empreendedorismo, o Go Digital Festival, que reunirá grandes 
nomes do universo dos negócios e do marketing, em uma verdadeira 
“festa” de conteúdos, aprendizado e oportunidades de networking. 
É promovido pela GoKursos, empresa de educação continuada, 
com o apoio do grupo Ser Educacional, e traz como tema principal 
“Tendências para o digital em 2022 – O ano da virada da sua vida”. 
Redes sociais, novos modelos de negócios, inovação, criatividade 
produção de conteúdos, atuação de influenciadores, entre outros 
assuntos, pautarão o evento que somará mais de 30 palestras. Ins-
crições: (https://www.godigitalfestival.com/). 

F - Programa de Aceleração
Maior aceleradora independente de startups do Brasil, a Wow 
Aceleradora, está com inscrições abertas para escolher as startups 
e segmento do mercado que passarão por seu processo. Empreen-
dedores podem se inscrever gratuitamente até 7 de fevereiro em 
(https://www.wow.ac/). O programa tem como foco ajudar a startup 
na validação de product-market fit e estruturação de crescimento. A 
aceleradora desenvolveu metodologia própria para auxiliar a startup 
na validação de mercado, produto, canal de vendas e pricing, levando 
em consideração o estágio de cada startup. O programa apresenta 
três níveis de maturidade: validação, tração e scale up. O valor dos 
aportes pode chegar a R$ 300 mil, com a possibilidade de follow on 
direto da aceleradora de até R$ 750 mil. 

A - Formação de Bartenders
As inscrições para o curso gratuito e profissionalizante de barten-
der do Learning for Life, promovido pelo Instituto Diageo, já estão 
disponíveis. Na primeira turma de 2022 serão oferecidas 500 vagas, 
destinadas a maiores de 18 anos de todo o país que se encontram 
em situação de vulnerabilidade, desempregados ou com renda 
em carteira assinada de até R$ 1.600. É preciso ter concluído ou 
estar cursando o Ensino Médio, além de ter acesso à internet, pois 
a formação continua sendo online em virtude das medidas de se-
gurança sanitárias. Formulário para inscrição no link  (Instagram 
@learningforlife_br). Os inscritos serão contatados por e-mail 
e devem mencionar uma atividade que comprove o interesse na 
carreira de bartender. 

B - Plataforma do Futuro
O Aquila - companhia internacional especializada em gestão por 
resultados - está com as inscrições abertas para a primeira turma de 
2022 do treinamento Plataforma do Futuro, uma experiência vivencial, 
disruptiva e imersiva, com foco em desenvolvimento de pessoas. São 
três dias repletos de desafios e trocas de conhecimentos, que visam 
transformar as trajetórias pessoais e profissionais dos participantes. 
Acontece entre os dias 2 e 5 de fevereiro, com uma viagem de trem 
de Belo Horizonte até o Centro de Imersão Aquila, no município de 
Periquito (MG). As atividades já são iniciadas durante a viagem de seis 
horas. No moderno trem,  um vagão exclusivo, no qual serão conduzi-
das dinâmicas e outros exercícios que abrem o processo de imersão. 
Mais informações: (https://www.aquila.com.br/) e (institutoaquila@
hkbrasil.com.br).

C - Corinthians Free Fire 
Acabou a espera da Fiel para conhecer os jogadores que irão repre-
sentar o Corinthians Free Fire em 2022. A Nomad Esports, atual 
gestora da equipe de esportes eletrônicos do Timão, acaba de anunciar 
a line-up oficial do time de mobile para este ano, que contará com 
os reforços de João Pedro “Memgod” Matayoshi, ex-FURIA e duas 
vezes integrante da Seleção LBFF, Wagner Vitor “VitinXP” Silva, 
ex-Team Solid, e Nicolas “Band” Jesus, que foi promovido da BDL 
(Bando de Loucos), a categoria de base da organização. O vídeo do 
anúncio da line-up pode ser visto em: (https://www.youtube.com/
watch?v=7R3dRprOxhU).

G - Gerentes de Relacionamento
O Itaú Unibanco dá início às inscrições para o programa Talentos Person-
nalité, para a qualificação e formação de profissionais para atuarem como 
gerentes de relacionamento para o segmento de alta renda do banco. A 
primeira turma será composta por 18 selecionados, e pessoas com defi-
ciência terão preferência para 5 das vagas. O programa terá duração de 
dois meses, com treinamentos intensivos para aprender sobre o mercado 
financeiro, obter as certificações exigidas pelos órgãos reguladores e apren-
der como encantar clientes. O banco busca profissionais com atributos de 
agilidade e autonomia, que procurem antecipar-se a situações de risco. 
Inscrições:  (https://vemproitau.gupy.io/jobs/1429146).

H - Mobiliários e Acessórios
Começou a contagem regressiva para a Abimad’ 33, principal feira de 
móveis e acessórios de alta decoração da América Latina e a única do 
setor focada em negócios. Baseado nos pilares “Ressignificar, Comunicar, 
Inspirar e Revelar”, o evento acontece entre os dias 01 e 04 de fevereiro 
- no São Paulo Expo - e irá reunir os maiores nomes da indústria do mo-
biliário, acessórios e artigos de decoração para apresentar as novidades 
e as principais tendências para um público seleto de lojistas do Brasil 
e do exterior. Serão mais de 120 expositores, distribuídos em uma área 
de 50 mil m², com a expectativa de receber mais de 20 mil visitantes.  
Outras informações:  (https://www.abimad.com.br/).

I - Varejo Farmacêutico
As Farmácias Pague Menos, a primeira rede do varejo farmacêutico 
nacional a ter presença em todos os estados e Distrito Federal, cumpriu 
seu guidance de novas lojas para 2021 e encerrou o ano com a abertura 
de 80 unidades, elevando seu portifólio para 1.165 pontos de venda. As 
inaugurações fazem parte da estratégia de expansão orgânica da empresa, 
que prevê mais 120 unidades até o final de 2022. A nova safra de lojas 
objetiva aumentar o adensamento no Norte e no Nordeste - com mais de 
80% das inaugurações localizadas nessas regiões - e focadas no cliente 
das classes sociais B2, C e D. Grande parte das novas lojas é equipada 
com unidades do Clinic Farma e integrada à plataforma omnichannel, com 
o conceito de um Hub de Saúde integrado (www.paguemenos.com.br).

J - Carroceria de Plástico 
A PepsiCo, alinhada às suas metas globais de sustentabilidade, lança 
um protótipo de carroceria de caminhão sustentável, feita com plástico 
reciclado, mais especificamente de Bopp e garrafas Pet, materiais usados 
nas embalagens de salgadinhos e refrigerantes de suas marcas. Essa é 
uma iniciativa pioneira no mercado e faz parte da transformação estraté-
gica da companhia, o PepsiCo Positive, que visa gerar valor sustentável 
por meio de três pilares: Agricultura positiva, Cadeia de valor positiva 
e Escolhas positivas. A agenda coloca a sustentabilidade no centro dos 
negócios, o que inclui o desenvolvimento da economia circular e o re-
forço de sua frota sustentável. Saiba mais em: (www.pepsico.com.br).

A pandemia, a elevação do preço 
global das commodities e a crise hí-
drica foram responsáveis pela inflação 
estourar o teto da meta, justificou o 
presidente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto. Por determi-
nação legal, ele enviou uma carta ao 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
e ao Conselho Monetário Nacional 
(CMN) justificando a inflação oficial 
de 10,06% em 2021.

Essa foi a sexta vez, desde a criação 
do sistema atual de inflação, em que o 
presidente do BC teve de justificar o 
descumprimento da meta. “Os princi-
pais fatores que levaram a inflação em 
2021 a ultrapassar o limite superior de 
tolerância foram os seguintes:
	 •	Forte	elevação	dos	preços	de	bens	

transacionáveis em moeda local, em 
especial os preços de commodities;

	 •	Bandeira	 de	 energia	 elétrica	 de	
escassez hídrica; 

	 •	Desequilíbrios	 entre	 demanda	 e	
oferta de insumos, e gargalos nas 

De acordo com o Banco Central, desde o 
segundo semestre de 2020 a inflação está 

em alta, afetando a inflação de 2021.

Profissionais autôno-
mos e negócios as-
sociados ao Simples 

Nacional – regime tributário 
especial para negócios de 
menor porte, poderão parce-
lar o débito com condições 
especiais e em mais de 11 
anos, com desconto nos juros 
e nas multas.

Chamado de Programa de 
Regularização do Simples 
Nacional, o primeiro pro-
grama permite que o contri-
buinte dê 1% do valor total 
do débito como entrada, 
dividida em até oito meses. 
O restante da dívida será 
parcelado em até 137 meses 
(11 anos e cinco meses), 
com desconto de até 100% 
dos juros, das multas e dos 
encargos legais. Segundo 
a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), 
o desconto está limitado a 
70% do valor total devido.

A adesão depende da ca-
pacidade de pagamento de 
cada empresa, que também 

Cerca de 1,8 milhão de contribuintes estão inscritos na dívida 
ativa da União por débitos com o Simples.

Governo anuncia medidas 
para regularizar dívidas do 

Simples Nacional
Sem poder aderir à renegociação especial vetada na semana passada, as micro e pequenas empresas e 
os microempreendedores individuais (MEI) terão acesso a dois programas anunciados pelo governo
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a descontos de 50%, 45%, 40% 
e 35%, respectivamente. As 
parcelas também terão valor 
mínimo de R$ 100 para micro 
e pequenas empresas e de 
R$ 25 para MEI. Atualmente 
1,8 milhão de contribuintes 
estão inscritos na dívida 
ativa da União por débitos 
de R$ 137,2 bilhões com o 
Simples. Desse total 1,64 são 
micro e pequenas empresas 
e 160 mil são MEI.

Quanto menor o prazo de 
pagamento, maior o descon-
to da dívida. Diferentemente 
da primeira modalidade, 
que concede abatimento 
apenas sobre multas, juros 
e encargos, a transação de 
contencioso oferecerá des-
contos sobre o valor total do 
débito. Ao contrário do pri-
meiro programa, a adesão é 
liberada a qualquer devedor, 
sem análise de capacidade 
de pagamento. Caberá ao 
empresário ou profissional 
autônomo escolher a opção 
mais vantajosa (ABr).

servirá de base para o cál-
culo do desconto. Haverá 
limite mínimo para o valor 
da parcela. O piso corres-
ponderá a R$ 100 para micro 
e pequenas empresas e R$ 
25 para MEI. A PGFN abriu 
edital para outro programa, 
chamado de Transação do 
Contencioso de Pequeno 
Valor do Simples. Essa mo-
dalidade permitirá a rene-
gociação de dívidas inscritas 

até 31 de dezembro do ano 
passado e com valor menor 
ou igual a R$ 72.720, ou 60 
salários mínimos.

O valor da entrada continu-
ará em 1% do total da dívida, 
mas ela será dividida apenas 
em três parcelas. O restante 
dos débitos será pago em 
prazos menores com des-
contos decrescentes. O em-
presário poderá parcelar em 
9, 27, 47 ou 57 meses, com 

Pandemia e crise hídrica fizeram 
inflação estourar meta, diz BC

todo o planeta, criando gargalos na 
distribuição de produtos. O fenômeno 
atingiu não apenas países emergentes, 
mas também economias avançadas.

“As pressões sobre os preços de 
commodities e nas cadeias produtivas 
globais refletem as mudanças no padrão 
de consumo causadas pela pandemia, 
com parcela proporcionalmente maior 
da demanda direcionada para bens”, 
escreveu Campos Neto. “De fato, a ace-
leração significativa da inflação em 2021 
para níveis superiores às metas foi um 
fenômeno global, atingindo a maioria 
dos países avançados e emergentes”, 
completou.

Na última vez em que o presidente 
do BC justificou o descumprimento da 
meta de inflação foi em 2017. Naquele 
ano, porém, a inflação encerrou abaixo 
do piso da meta, em 2,95%, contra um 
limite mínimo de 3% para o IPCA. Na 
ocasião, o Banco Central era presidido 
por Ilan Goldfajn, com Henrique Meirel-
les como ministro da Fazenda (ABr).

cadeias produtivas globais”, expli-
cou o BC na carta.

Segundo Campos Neto, a grande parte 
da inflação alta em 2021 foi um fenôme-
no global impulsionado pela pandemia. 
A doença afetou fluxos comerciais em 

A
rq

ui
vo

/A
B

r


