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A ideia vem dos dados



Ideafix atua há mais de 20 anos com pesquisa e inteligência de 

negócios, atendendo o Marketing nas fases pré, trans e pós-consumo, 

incluindo os programas de CRM. 


Com o estudo Ideafix Marketing Avaliação de Programas de 

Fidelidade (CRM) certificamos se o relacionamento proposto pela 

marca de fato combina com as expectativas da base de clientes (ou 

elegíveis).

Listamos 10 tipos sui generis de programas de CRM para você 

pensar pela via do humor.


Se, na possibilidade de você enxergar a sua empresa em um deles, 

não hesite em nos chamar. 





Fabiana Silva


Head de Marketing & Comercial

Avaliação de Programas 

de Fidelidade

https://ideafix.com.br/


Programas “vinde a nós”: extraem muito do consumidor 

(em geral dados pessoais e vendas), mas raramente retornam 

as vantagens para o cliente mais leal. Na perspectiva do 

consumidor, “ao vosso reino, nada”.

Programas “perna de cobra”: oferecem retorno, mas o 

cliente sequer percebe as vantagens que já tem e ignora 

completamente os benef ícios do CRM. Só sabe depois que 

perde a oportunidade.

Programas “salto com vara”: o sarrafo fica lá em cima, há 

que se juntar uma quantidade aparentemente impossível de 

pontos para avançar no status dos programas. O esforço 

parece pouco recompensador aos olhos do cliente.

Programas “amigos do preço”: a única forma que encontra 

de se relacionar é dar intermináveis descontos para o cliente, 

que obviamente cria a expectativa de ter preços cada vez 

mais baixos, nem sempre comprando em volumes crescentes.

Programas “rede de pesca”: tenta pegar todos os peixes 

num só arremesso. A lógica é colocar todo mundo que 

consome para dentro do CRM, para depois ver como tratar, 

até mesmo quem só traz prejuízo à marca.
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Programas “pavio curto”: o cliente precisa acumular tantos 

pontos em um espaço de tempo tão curto que fica impossível 

resgatar qualquer vantagem no CRM, gerando f rustração 

com os pontos expirados.

Programas “começar de novo””: parecem que estão sempre 

partindo do zero no diálogo com o consumidor, tipo: 

“confirme o seu nome, seu CPF e seu endereço para a gente 

começar”. O mesmo processo, interminável e cansativamente

Programas “garimpo de diamantes”: têm ótimas vantagens, 

mas é preciso cavar bastante para encontrar as gemas mais 

legais. A paciência faz parte desse pacote de CRM e 

normalmente compensa os raros afortunados que 

perseveram.

Programas “elo perdido”: as informações sobre o 

consumidor estão sempre em algum lugar secreto na 

empresa que ninguém na linha de f rente consegue acessar 

de imediato. O cliente que aguarde por alguns dias.

Programas “porta da rua”: se o cliente quiser ficar, ótimo. 

Se não quiser, “a porta da rua é logo ali”. O CRM só foi 

implantado mesmo por teimosia da direção, pois cliente vem 

e vai sem a empresa se preocupar com essa história de 

fidelização.
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