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Cartão de Fidelização de Clientes de Confeitarias e Padarias

O Que São Os Cartões De 

Fidelização

Os programas de fidelização de clientes são sistemas em que uma empresa dá

um benefício aos clientes que compram frequentemente produtos dessa empresa.

Estes programas, quando são bem feitos, funcionam muito bem.

Os cartões de fidelização, ou cartões de fidelidade, fazem parte dos programas

de fidelização, e utilizam cartões para registar as compras dos clientes.

A Psicologia Por Trás Dos 

Cartões De Fidelização.

Um cartão de fidelização é um sistema muito simples, mas é ao mesmo tempo,

psicologicamente  muito  potente,  porque  os  clientes  vão-se  sentir  motivados  para

comprar na nossa loja. E essa motivação é conseguida através da recompensa e do

reconhecimento.

A recompensa funciona porque vamos dar alguma coisa em troca, pelo facto de

as pessoas comprarem na nossa loja. O que isso faz é que alguns clientes que antes

não  nos  compravam  muitos  produtos,  passam  a  comprar  mais,  para  receber  essa

recompensa.
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Já o reconhecimento faz com que os clientes que já nos compram, continuem a

comprar, pois sentem que estamos a reconhecer essa lealdade.

Quais Os Objetivos

Existem  três  objetivos  possíveis  de  qualquer  campanha  de  cartões  de

fidelização. Algumas campanhas vão ter apenas um desses objetivos, outras dois, e

outras poderão ter os três objetivos.

São estes os três objetivos:

1. Fazer com que os clientes habituais da loja, não comecem a fazer compras nas

outras lojas concorrentes. E ao mesmo tempo, que estes clientes comecem a

gastar mais na nossa loja.

2. Fazer com que os clientes que não são habituais, ou seja, que por vezes fazem

compras na nossa loja, mas outras vezes fazem compras noutras lojas, comecem

a comprar só na nossa loja. O que pretendemos é que estes clientes mudem de

hábitos.

3. Ficar a conhecer melhor os hábitos de consumo dos nossos clientes, e ficar a

saber quem são esses clientes, para podermos contactá-los no futuro.
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Quando É Que Devemos Utilizar 

Os Cartões De Fidelização.

Os cartões de fidelização são muito aconselháveis nos seguintes casos:

 Quando você abre uma loja pela primeira vez.

 Ao reabrir a loja depois de ter fechado para obras, ou para férias.

 Quando temos muitos clientes que não são fieis.  As pessoas,  muitas vezes,

escolhem a loja onde vão, sem pensarem muito nisso. É por isso que ajuda criar

um hábito, de forma a que a pessoa comece a ir à nossa loja sem pensar, de

forma automática. Dizem os psicólogos, que para uma pessoa adquirir um novo

hábito, precisa de fazer pelo menos 6 a 7 vezes a mesma coisa de seguida.

 Abriu, ou vai abrir uma loja concorrente da sua. Neste caso, você quer que os

clientes continuem a ir  à sua loja.  Quando uma loja nova abre, é normal as

pessoas  quererem visitar  essa loja.  As  pessoas  gostam da novidade.  Só que

muitas vezes,  visitam essa loja uma ou duas vezes,  e  nunca mais  lá voltam,

mesmo que até tenham gostado dessa loja. E porquê? Porque têm o hábito de

ir a outra loja. Se você conseguir, com a ajuda dos cartões de fidelização, que

essa pessoa não vá mais do que 3 ou 4 vezes à nova loja, então irá conseguir

manter os clientes.

 Você quer criar um ficheiro com o contacto dos clientes  para poder mais tarde

enviar-lhes informação, ou promoções. As pessoas têm muito cuidado a quem

dão  o  contacto,  mas  se  tiverem  alguma  coisa  a  ganhar,  vão-se  sentir  mais
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motivadas para partilhar os contactos.

Alguns Conselhos E Avisos

Mantenha todo o sistema o mais simples possível.

Muitas  campanhas  de  cartões  de  fidelização  falham  porque  as  pessoas

começam a complicar, criando muitas regras e muitas exceções. Não tente imitar os

cartões  das  cadeias  de  supermercados.  Essas  cadeias  têm  sistemas  informáticos

(hardware e software) e empregados especificamente para gerir o cartão.

Os  exemplos  que  vamos  ver  mais  à  frente,  são  sistemas  simples,  sem

necessidade de programas de informática ou equipamentos especiais.

Se  você  criar  um sistema complicado  vai  ter  que  colocar  muita  informação,

regras, exceções, e nem os seus empregados, nem o seus clientes vão perceber como

funciona a promoção.

Se o sistema for simples,  você só precisa de colocar uma ou duas frases no

cartão para explicar o sistema, e as pessoas nem vão precisar de ler o cartão para o

perceber.

Os pontos para o cartão devem ser simples e estar 
diretamente ligados a um produto.

Sistemas em que o cliente recebe um ponto ou um carimbo por determinado

produto comprado, é muito melhor que um sistema em que se recebe um ponto por

cada euro.
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Isto porque num produto específico (um bolo por exemplo) você sabe qual a

margem. Mas se disser que é um ponto por cada euro, você só sabe a margem média.

Exemplos de boas campanhas:

✔ “Compre 9 cafés, e receba um grátis.”

✔ “Compre 6 bolos, e receba um grátis.”

✔ “Compre 8 sanduíches e receba uma grátis.”

Exemplos de campanhas menos boas:

✗ “Por cada euro recebe um ponto, quando atingir 20 pontos recebe um café.”

Esta é uma má campanha por vários motivos.  Um deles é que se o cliente

comprar um café que custe menos de um euro, não recebe nenhum ponto,

enquanto que  se  alguém comprar  um bolo  de  aniversário  preenche logo o

cartão todo no mesmo dia, sem ter que voltar para comprar mais alguma coisa.

✗ “Por  cada  café  recebe  um  ponto,  ao  fim  de  9  cafés  recebe  um  bolo.”  Esta

campanha não é boa porque a pessoa que compra cafés pode não gostar de

bolos,  e  por  isso  não  sentir  motivação  para  preencher  o  cartão.  Se  você

oferecer café a quem comprou café, já tem a certeza que aquela pessoa gosta

de café.

Limite a campanha com um prazo ou uma data.

Se o cartão disser que só é válido por 30 dias (por exemplo) a contar da primeira

compra, o cliente sabe que tem que comprar naquele prazo, se não o fizer, perde o
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produto grátis.

Se o cartão não tiver a data de validade, o cliente não sente pressão nenhuma.

Ter um prazo é fundamental para que faça as vendas aumentar. Podem ser 30,

60,  90 dias,  ou qualquer outro prazo.  Quanto mais  curto for o prazo,  melhor.  Mas

também não pode ser demasiado curto, pois então torna-se impossível de alcançar e

desmotiva as pessoas.

Esta  campanha  deve  ser  feita  só  de  vez  em  quando.  Se  estiver  sempre  a

distribuir  cartões,  as  pessoas vão-se habituar  ao cartão, e  ao fim de algum tempo

perdem o interesse. O cartão é uma arma que você tem para utilizar quando precisar

ou quando quiser.

Entregue um cartão já preenchido

Nem todas as pessoas vão-se esforçar por conseguir os pontos do cartão. Por

isso, você vai ter que motivar as pessoas. Um cartão de fidelização é como um jogo, é

como um desafio. Mesmo que a pessoa não se interesse pelo prémio, a maioria das

pessoas gosta de um desafio.

Se quando você entregar o cartão, este ainda não tiver nenhum carimbo, ou

mesmo que tenha um, a pessoa vai achar que ainda falta muito para o completar, e

por isso não vai sentir o desafio. Mas se você entregar o cartão com dois carimbos,

dizendo que da primeira vez dá logo dois pontos, então a pessoa vai sentir que uma

boa parte do desafio já está vencido e vai ter mais motivação.

Em vez de entregar um cartão com 10 pontos para completar, mas sem nenhum
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carimbo, entregue o cartão com 12 pontos para completar, mas com 2 carimbos. No

exemplo seguinte pode ver que no segundo caso o cliente vai sentir que já falta pouco

para completar o cartão, apesar de continuar a faltar os mesmo 10 pontos.

Utilize produtos que são consumidos com muita 
frequência

Estas campanhas funcionam melhor se utilizar produtos que sejam consumidos

com frequência. Se utilizar produtos que as pessoas comprem poucas vezes por ano, as

pessoas vão-se esquecer do cartão.

Os melhores produtos para esta promoção são:

 café

 bolos

 pães

 sanduíches

 sumos
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Determinar Os Pontos 

Necessários.

Uma das dúvidas que os lojistas têm, é quantos pontos vão pedir na promoção.

Ou seja, quantos produtos é que o cliente tem que comprar para receber um produto

grátis.

A resposta não é simples, mas o que eu lhe posso dizer é que a maioria dos

cafés, padarias ou confeitarias que distribuem cartões de fidelização utilizam um valor

entre 6 e 12, sendo o valor mais frequente o 8, 9 ou 10.

Como Marcar Os Pontos Do 

Cartão

Existem quatro formas de marcar os pontos no cartão:

1. Fazendo uma assinatura, ou rubrica.

2. Colando um autocolante.

3. Fazendo um furo no cartão.

4. Carimbando o cartão.

Colocar uma assinatura ou uma rubrica é o método mais económico. Só precisa
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de uma caneta. O problema é que pode haver alguém a imitar a assinatura, e assim

enganar o sistema.

Na minha opinião o melhor sistema é o do carimbo. Um pequeno carimbo é

barato, e dá para todas as próximas promoções.

O sistema de autocolantes, pode ser esteticamente mais atraente, mas fica um

pouco mais caro.

O Cartão

Vamos agora ver o cartão.

Os cartões de oferta devem ser simples, e ter apenas a informação necessária.

Não encha o cartão com muita informação. A pessoa deve conseguir saber para que

serve o cartão mesmo sem o ler.  Isto porque muitas vezes fazemos a arrumação à

carteira e deitamos fora tudo o que é publicidade. Se o cartão de fidelização tiver

muita informação, vai parecer um cartão de publicidade, e provavelmente vai parar ao

cesto dos papeis.

Estes são os elementos que o cartão deve ter:

 Nome da loja

 Morada

 Telefone (opcional)

 Site (se tiver)

 Espaço para preencher a data de validade do cartão. Nunca compre os cartões
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com a data já impressa.

 Uma  frase  com  a  promoção.  Exemplo:  “Por  cada  café  comprado  recebe  um

ponto. Quando atingir 10 pontos recebe um café grátis.”

 O espaço para colocar os pontos (assinatura, carimbo, autocolante ou furo)

 O cartão deve ter uma fotografia ou desenho do produto, de forma a que a

promoção seja compreendida mesmo sem ser lida.

 O formato mais comum destes cartões é o formato de um cartão de visita, pois é

mais fácil  para as pessoas guardarem na carteira.  Mas também pode usar o

formato de um flyer.

E então aqui ficam alguns exemplos de cartões:
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O Desenho Do Cartão

A maior dificuldade, quando se vai mandar fazer os cartões de fidelização, é o

desenho e  a  impressão.  Quem é  que  vai  fazer  o  desenho? Onde vou imprimir  os

cartões?

A maioria das empresas gráficas têm pessoas que fazem os desenhos. Basta

você levar um exemplo, que pode tirar das fotos anteriores, e eles fazem um desenho

para a sua loja.
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Outra das hipóteses é contratar um designer para fazer o trabalho. Na internet

encontra muitos profissionais.

Utilizar O Cartão Para Pedir O 

Contacto Dos Clientes.

Vamos ver duas alternativas ao cartão mais simples, e que servem para obtermos o

contacto dos clientes, para mais tarde podermos promover a nossa loja.

1 – Cartão com pedido de email

Tal como disse anteriormente, o cartão pode servir para você pedir o contacto

dos clientes.

Se for obrigatório que o cliente tenha que obter um código através de email, ele

vai ter que lhe fornecer o endereço de email.

Ou seja, os passos são os seguintes:

1. Quando  o  cliente  completa  o  cartão,  entrega-lhe  o  cartão  com  o  email

preenchido.

2. Você destaca o email, ou copia o email para uma folha.

3. Você envia um email com um código, ao cliente.

4. O cliente escreve o código no cartão.
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5. O cliente entrega-lhe o cartão com o código preenchido.

Nem toda a gente vai gostar de ter que dar o email. E haverá pessoas que não

utilizam o email, por isso esta campanha só dá para alguns casos.

2 – Cartão de fidelização com código no facebook

Outra alternativa é o cliente ter que escrever um código que está disponível na

sua página do Facebook.

Depois do cartão estar completo, o cliente vai à página da loja no Facebook

(deve indicar o endereço no cartão) e lá vai encontrar um código que você escreveu na

página do Facebook. O cliente escreve esse código no cartão e recebe o produto grátis.

A vantagem do cliente ir  à página do Facebook é que enquanto ele lá está,

poderá fazer um like à página e assim você fica com uma maneira de poder comunicar

com esse cliente no futuro.

Estas  duas  últimas  campanhas  são  mais  adequadas  para  alguns  tipos  de  clientes,

nomeadamente a clientela mais jovem.

Como você viu os cartões de fidelização, desde que bem feitos são muito simples de

criar.

Comece a criar o seu, e vai conseguir clientes mais fieis.
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Cursos e Manuais Venda Otimizada

O manual, passo a passo, para criar

ou  mudar  a  imagem  de  um  café,

padaria  ou  confeitaria.  Com  este

manual,  vai  aprender  a  criar  uma

decoração,  exposição  e

apresentação  de  produtos  que  vão

fazer aumentar as vendas da sua loja

para valores nunca vistos.

Já  pensou  se  pudesse  aumentar  as

vendas da sua empresa de maneira a

que  daqui  a  60  dias  pudesse  dizer

que tinha uma loja de sucesso?

A “Fórmula da Loja de Sucesso” é o

único  programa  passo-a-passo  para

aumentar as vendas de uma loja.

Os cursos estão à venda em:

http://www.vendaotimizada.com/loja/

http://www.vendaotimizada.com/loja/
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