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RESUMO 

Em virtude de o mercado estar em constante mudança, as empresas ao longo dos anos 

vêm se especializando em como se relacionar com sua base de clientes já existente. 

Nesse sentido, tem destaque os programas de fidelização de clientes, em que, 

geralmente, o cliente ao adquirir produtos de uma determinada empresa aufere pontos 

para trocar por benefícios na própria empresa. No entanto, as empresas estão adaptando 

seus programas de fidelização, de modo que estão firmando parcerias com outras 

empresas, para possibilitar ao cliente tanto o acúmulo quanto resgate de benefícios nas 

organizações parceiras. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo central 

discutir a adoção de programas de fidelidade com parcerias entre empresas e marcas no 

segmento de combustíveis para a fidelização de cliente. Considerando este objetivo feito 

uma revisão da literatura e desenvolvido um estudo documental para levantar 

informações dos programas de fidelização de clientes em dois programas de fidelidade 

do segmento de combustíveis. Com os resultados obtidos foi feita uma descrição das 

características, compatibilidade e benefícios dos programas que foram traçados nos 

objetivos específicos deste trabalho. Pode-se observar que empresas que fazem uso dos 

programas de coalizão tendem a maximizar seus lucros. 

Palavras-chaves: Fidelização de clientes. Marketing de relacionamento. Programas de 

fidelidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Because the market is constantly changing, companies over the years have been 

specializing in how to relate to their existing customer base Companies are seeking to 

build customer loyalty through relationship marketing, making use of CRM software 

tools and logistic techniques In this context, the main objective of this work is to discuss 

the adoption of loyalty programs with partnerships between companies and brands in 

the follow-up of fuels for customer loyalty. Considering this objective a literary study 

was carried out and a technique for analyzing the loyalty programs based on the 

literature was developed. With the results obtained, a description was made of the 

characteristics, compatibility and benefits of the programs that were traced in the 

specific objectives of this work. that companies that make use of coalition programs 

tend to maximize their profits. 

Key-words: Custumer loyalty. Relationship marketing. Loyalty programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mercado competitivo está mais fácil as empresas perderem um cliente do 

que adquirir novos, sendo que um cliente perdido representa mais do que a perda da 

próxima venda. Além disso, atrair um novo cliente equivale a cinco vezes do custo de 

manter um cliente satisfeito atual (KOTLER, 2009). Diante do exposto, a satisfação do 

cliente é a sensação de ter seus desejos e necessidades percebidos pelo prestador do 

serviço oferecido, além da qualidade do produto ofertado e da prestação de serviço. A 

satisfação do cliente está voltada ao valor do serviço, sendo assim os mesmos esperam 

por resultados além do esperado (SANT’ ANNA, 2004). Vale destacar que clientes 

altamente satisfeitos espalham informações positivas que reduz o custo para atrair novos 

clientes, criando assim um vínculo emocional de ambas as partes (WASCHBURGER, 

2007).  

Com intuito de criar um relacionamento de intimidade com seus clientes, as 

instituições procuram conhecer suas necessidades e desejos e assim desenvolver um 

atendimento personalizado para atender essa demanda. Com essa finalidade a adoção de 

programa de fidelização de clientes tem como objetivo estabelecer um relacionamento 

que resista ao tempo e que tenha retorno de médio e longo prazo (ROCHA; TOLEDO; 

ALMEIDA, 2008). Ademais, uma empresa ao adotar um programa de fidelidade busca 

o aumento de vendas e a promoção de rentabilidade, enquanto para o cliente o programa 

de fidelidade dar a entender a aquisição de serviços/produtos de um valor superior e 

com melhores custos-benefícios. Em vista disso, há benefícios para ambos, pois quando 

o cliente é identificado como satisfeito, tem maior probabilidade de uma nova compra e 

ainda indicar a empresa para outras pessoas. 

É necessário que as organizações retenham e cultivem seus clientes, as 

mesmas gastam muito dinheiro conquistando seus clientes atuais, com o mercado 

competitivo as empresas concorrentes estão sempre se aperfeiçoando para se manter no 

mercado (KOTLER, 2009). Ou seja, a concorrência estará sempre buscando maneiras 

de conquistar seus clientes, buscando sempre inovar, acompanhando o mercado que está 

em constante mudança. E por outro lado, é vantajosa a estratégia de manutenção dos 

clientes existentes. Nesse sentido, observa-se que recentemente as empresas estão 

desenvolvendo programas de fidelização de clientes com parcerias, os programas de 

fidelização com coalizão, em que os benefícios ofertados pela fidelidade não se 
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resumem a oferta de brindes, descontos e premiações com produtos e serviços próprios 

da marca/empresa, mas também com benefícios das outras empresas participantes do 

programa de coalizão. 

Na atualidade as empresas vêm aderindo novas formas de conquistar seus 

clientes de forma eficiente e eficaz. Há várias formas de manter seus clientes satisfeitos, 

uma delas é proporcionar a sensação de desejos e necessidades atendidos, por isso as 

organizações estão aderindo aos novos formatos de programas de 
1
fidelidade por 

coalizão com intuito de manter um relacionamento mútuo com seus clientes. Com isso a 

pergunta norteadora deste trabalho é: Quais são os novos formatos, características e 

benefícios dos programas de fidelização de clientes do segmento de combustíveis?  

Considerando a adoção de programas de fidelidade com coalizão de clube 

de benefícios com parceiros, este trabalho tem como o objetivo geral “Discutir a adoção 

de programas de fidelidade com parcerias entre empresas e marcas no segmento de 

combustíveis para a fidelização de cliente”. São objetivos específicos: (I) Levantar as 

características e formatos dos programas de fidelidade do segmento de combustíveis; 

(II) analisar as compatibilidades e diferenciações das estratégias dos programas 

avaliados; (III) apresentar os benefícios dos programas de fidelidade com parcerias e as 

tendências dos novos formatos de programas de fidelização de clientes. 

A justificativa deste trabalho está sustentada na importância da satisfação do 

cliente para a retenção dos mesmos, em que no meio científico há poucas discussões 

sobre programas de fidelização com coalizão. Ainda, a presente pesquisa poderá 

contribuir com futuros estudos na área e também colaborar com o meio empresarial na 

adoção e atualização de suas estratégias de manutenção de clientes. E também tem 

importância acadêmica, visto a aplicação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das 

habilidades e conhecimentos adquiridos durante o curso de Tecnologia em Logística. 

 

 

 

                                                           
O programa Shell Resgate Fácil não será considerado para análise neste trabalho, pois o 
mesmo não é considerado um programa de Fidelidade. É uma forma que você pode usar 
para resgatar os seus prêmios. Assim dentro dos principais programas de fidelidade no 
Brasil, no catálogo de prêmios, você encontrará a opção de resgatar a pontuação em 
créditos para usar nos postos Shell credenciados que é o Shell Resgate Fácil.  
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2  FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 

 

Neste capítulo serão abordados alguns conceitos fundamentais relacionados 

ao processo de fidelização de clientes. O foco desde trabalho está direcionado para 

discussões sobre a adoção de programas de fidelidade com parcerias entre empresas e 

marcas no segmento de combustíveis para a fidelização de cliente. A seguir será 

apresentado sobre o marketing de relacionamento, visto que as empresas ela tem como 

obrigação manter um bom relacionamento com os clientes; fatores que levam a 

satisfação do cliente e CRM com banco de dados. 

Inclusive, a fidelização de cliente inclui de forma geral conhecer o cliente e 

atender suas necessidades de forma individual. As empresas devem estar de prontidão 

para ouvir seus clientes seja ela positiva ou negativa quem está de fora tem uma visão 

diferente do modo que as empresas se enxergam (BREIS, 2012).  

 

2.1. Marketing de Relacionamento 

 

Segundo Braido (2005), em 1995 Berry definiu marketing de 

relacionamento como uma forma de atrair e manter um relacionamento com clientes. 

Segundo McKenna (1992) apud Pescador (2004) o marketing de relacionamento surgiu 

nos anos 70 e 80, com o aperfeiçoamento das empresas de serviços.  

Para Gronroos (2004) o marketing de relacionamento tem como base 

gerenciar relacionamentos com clientes. O mesmo ainda destaca que nem sempre que a 

empresa vendedora declara relacionamento com cliente o vínculo de fato se estabeleceu. 

Uma maneira de definir que o relacionamento entre empresa e cliente desenvolveu é 

saber quantas vezes o cliente voltou para fazer compras na mesma empresa. A 

quantidade de vezes que o cliente voltou para fazer compras na mesma empresa é uma 

informação que pode ser utilizada na avaliação de relacionamentos entre empresa e 

cliente. 

Atualmente ter um bom relacionamento com clientes é uma obrigação da 

empresa, manter os clientes fidelizados deve ser visto como um fator de sobrevivência 

(BREIS; STAMM, 2010). Devido à diversificação do mercado, os clientes não se 

sentem na obrigação de ser fiel a nenhuma organização, pois as ofertas são muitas. O 
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bom atendimento é o diferencial que todas as empresas buscam para reter novos clientes 

e fidelizar clientes já existentes (BRAIDO, 2005). 

Segundo Gummesson (1987, apud VALÉRIO, 2015, p. 17); 

Pela importância que esses relacionamentos começaram a receber na gestão 

de marketing, os agentes responsáveis pelo marketing na empresa não se 

limitaram apenas ao departamento de marketing, mas expandiram suas ações 

à empresa como um todo, incluindo qualquer funcionário que direta ou 

indiretamente participe da interação com os clientes. 

Cada vez mais empresas estão percebendo que o valor de fidelizar clientes 

pode ser maior do que desenvolver muitas transações com foco apenas no ganho 

financeiro e de curto prazo, e com este intuito, estão trabalhando com o marketing de 

relacionamento. Portanto, é importante analisar como ocorre a dinâmica de implantação 

de tais programas e identificar quais as percepções dos clientes sobre as estratégias e 

ações de relacionamento (VALERIO, 2015). 

Kockanny (2003) explica que no mercado dinâmico e globalizado, as 

empresas estão buscando manter relacionamento de parceria em longo prazo para 

sobreviver no mercado competitivo. O mesmo ressalta que na era pré-industrial os 

produtores tinham relacionamentos diretos com os clientes e assim criando laços 

emocionais e estruturais. Na antiguidade os laços eram criados de forma naturais 

devidos o comércio ser apenas por pessoas da mesma civilização, e na atualidade as 

empresas continua buscando criar relacionamentos para que se mantenham no mercado, 

mas nem sempre é possível criar laços porque as rotinas das pessoas não permitem 

como antigamente. Para Pescador (2004) o marketing de relacionamento deve buscar os 

clientes que devem ser o foco para as diferenciações, assim construindo uma fidelidade 

entre as partes. 

Dentre tantas definições de relacionamento com cliente, Armstrong e Kotler 

(2007, p. 10) definem em um sentido mais amplo como: “[...] é o processo geral de 

construir e manter relacionamentos lucrativos com o cliente entregando-lhe valor 

superior e satisfação.” O valor percebido pelo cliente será o diferencial que ele 

encontrará dentre tantos outros fornecedores, pois clientes têm a sua disposição 

variedades de produtos e serviços com qualidades e preços diferentes, assim ele 

comprará o que lhe oferecer mais valor entre os concorrentes.  

Para que as empresas possam atender e satisfazer um cliente é necessário 

conhecer seus hábitos, seus anseios, seus desejos e necessidades, portanto o marketing é 
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uma busca sem fim onde deve criar novas formas de satisfazer clientes. A satisfação do 

cliente é uma relação entre a percepção e a expectativa, ou seja, o que ele realmente 

recebeu e a o que esperava receber (GUIMARAES, 2007). A satisfação do cliente irá 

depender das suas expectativas, se o produto corresponder ás suas expectativas 

consequentemente irá ficar satisfeitos, se não superar irá ficar insatisfeito, se superar 

suas expectativas ficará extremamente feliz e encantado (ARMSTRONG; KOTLER, 

2007).  

É importante saber a diferença entre necessidade, desejos e demandas, por 

isso Armstrong e Kotler (2007) definiu esses conceitos em sua obra. Necessidade é um 

estado de privação básica, é algo inevitável para a sobrevivência, como alimentos, 

abrigo e roupas, são elementos básicos da condição humana. Desejos é a carência por 

algo específico para atender as necessidades, porém o desejo está de acordo à sociedade 

em que vive como exemplo, um norte- americano tem desejo de um hambúrguer, 

batatas fritas e uma coca, já outra sociedade pode ter um desejo totalmente oposto, 

mangas, arroz, feijão e outros. Demandas são desejos por algo específico, mas que 

esteja disposto a comprá-lo. 

Diante das definições acima, Christensen e Rocha (2008) afirmam que 

desejos e necessidades se manifestam de forma distintas, tudo acontece de forma 

hierárquica, uma necessidade só se manifesta quando uma é suprida, atingida de forma 

satisfatória. De acordo com Pescador (2004) os consumidores trocam de marca sempre 

que querem atingir seus desejos pessoas com custos mais acessíveis.  

O marketing de relacionamento procura manter um relacionamento de 

forma alinhada, entre clientes e fornecedores. As empresas procuram fazer o melhor que 

podem para satisfazer as vontades de clientes para conquistá-los e mantê-los (LAS 

CASAS, 2015). Para Vavra (1993) apud Demo e Ponte (2008) com a dinâmica do 

mercado fica difícil manter o cliente comprando regularmente uma marca ou serviço. 

Cita ainda que para lucrar diante esta dinamização de mercado a única maneira é 

aumentar o tempo de vida de compras dos clientes atuais. 

Pós-marketing é considerado uma estratégia de longo prazo, que busca 

oferecer uma satisfação contínua às pessoas ou organizações que são ou que já foram 

clientes. Os clientes devem ser identificados através de um banco de dados, 

reconhecidos e comunicados quando se trata da satisfação do cliente (DEMO; PONTE, 

2008).  
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2.1.1 Fatores que Levam a Satisfação do Cliente 

 

Kotler (2011) define satisfação como um sentimento de prazer ou 

desapontamento, é o resultado da sua expectativa com relação a um produto. A 

satisfação está ligada a sensação de contentamento no tocante ao atendimento das 

necessidades (COBRA, 2011). 

Existem alguns fatores que influenciam de forma direta na satisfação dos 

clientes, Carneiro (2016) aponta fatores que influenciam na satisfação do cliente. 

 

Quadro 1- Fatores de Influência 

Fatores de influência Descrição 

Características do produto/serviço A satisfação do cliente está ligada a avaliação ele 

faz das características do produto ou serviço que 

lhe é oferecido. 

As emoções do cliente O estado emocional tem influência no sentimento 

de satisfação do cliente, em momentos de 

felicidade a tendência do ser humano é achar que 

tudo está bem melhor ao seu redor. 

Causas do fracasso ou sucesso Às vezes o próprio cliente percebe que não fez uma 

boa escolha a partir do momento que a sua escolha 

não atinge sua expectativa 

As percepções de justiça Os clientes fazem perguntas a si mesmo do tipo “o 

preço foi justo?”.  

Outros clientes, colegas e parentes É quando a satisfação de outras pessoas também 

influencia.  

Fonte: Adaptado Carneiro (2016) 

2.1.2 Customer Relationship Management (CRM)  

Nos tempos antigos o uso da caderneta era frequente, em que o comerciante 

conhecia muito sobre a vida dos seus clientes, nessas cadernetas continham dados dos 

clientes, os hábitos de compras e entre outras informações (LAS CASAS, 2015). 

Substituindo a caderneta, o CRM (Custumer relationship management) ou 

gestão de relacionamento com cliente possibilita conhecer a carteira de cliente por meio 

de um banco de dados de informações de clientes e das trocas realizadas com os mesmo. 

Através do CRM é possível traçar os perfis e compreender a necessidade de cada 

cliente, seja de forma isolada ou em grupos. Atualmente, as estratégias de CRM são 

facilitadas pelo uso de tecnologias interligadas, incluindo softwares, banco de dados, 

ferramentas de comunicação entre outros recursos. Sendo que a cada dia, as empresas 
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estão tentando desenvolver estratégias mais personalizadas e individualizas e o CRM é 

parte fundamental nesse processo.  

A formação do banco de dados tem a princípio o objetivo de transformar 

dados dos clientes em informações para uma estratégia de tomada de decisões. Os dados 

devem conter informações e endereços dos clientes atuais, e também seus potenciais de 

compras (PONTE; DEMO, 2008; LAS CASAS, 2015).  

Conforme citado por Demo e Ponte (2008), para Vavra (1993, p. 45) “o 

banco de dados fornece quatro melhorias na prática atual do marketing, a acessibilidade 

(quem são os clientes), mensuração (dados de compras), contabilização (identificação 

de lucro) e flexibilidade (informações individualizada)”. 

Kotler (2006) o com a base de informações que a empresa possui de cada 

cliente através do CRM, o mesmo possibilita que as empresas ofereçam atendimento em 

tempo real. O CRM permite as empresas customizar seus produtos, serviços, programas, 

mensagens e mídias para determinados grupos de clientes. Para Kotler (2006) “o CRM 

é importante porque um grande impulsionador da lucratividade de uma empresa é o 

valor agregado de sua base de clientes”. 

A afinidade com os clientes facilita que a empresa obtenha dados relevantes 

para a formação da sua Database de clientes que, em conjunto com os dados das 

compras, permite que a empresa desenvolva Estratégias de Marketing customizadas e 

segmente seus clientes (BRETZKE, 2005). A partir dessa base de dado é possível saber 

quais clientes grandes ou lucrativos, desta forma reter os melhores clientes por muito 

tempo. 

2.2 Marketing de Valor – criação/oferta de valor para o cliente 

 

A criação de valor não está relacionada com valor em reais, ou seja, 

quantidade que o consumidor vai pagar, e sim aos benefícios e custos proporcionados a 

ele. Dessa forma Oliveira (2004, p.7) confirma “toda a empresa, com seus recursos 

físicos, tecnológicos, humanos, materiais, logísticos, etc., deve estar orientada e voltada 

para a criação de valor a ser agregado aos produtos ou serviços, antigos ou novos, a 

serem oferecidos ao mercado”. Seguindo esse mesmo pensamento Cembranelli (2014, 

p. 30) afirma: 

Os produtos agregam valor à empresa e ao consumidor na medida em que se 

diferenciam entre si, quanto sua forma (tamanho, formato ou estrutura física), 

característica (criação de valor ao cliente), qualidade de desempenho (varia 
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do baixo ao alto), qualidade de conformidade, durabilidade (item valioso para 

muitos clientes), confiabilidade (consumidores pagam pela segurança), 

facilidade de reparo e estilo.  

Padoveze (1999) apud Oliveira (2004) conceitua criação de valor como a 

geração ou aumento do valor econômico de um recurso ou ativo. Assim, criar valor para 

o cliente é fazer com que ele se sinta cada vez mais satisfeito com os produtos e 

serviços oferecidos pelas empresas. Entende-se esse como um conceito subjetivo de 

criação de valor. Este conceito subjetivo é apenas um meio (provavelmente o melhor) 

de criar valor econômico (conceito objetivo) para as empresas. 

São necessários operadores capazes de transformar seus planos abstratos em 

ações concretas, e então assim transformarem em um lucro residual (OLIVEIRA, 2004).  

Tescari (2013) apud Hansen e Nohria (2004) sugerem que a capacidade de estabelecer 

relacionamentos pode ser vista como um fator de diferenciação no mercado e agrega 

vantagem competitiva à firma. Por conta disso, os benefícios advindos dos 

relacionamentos comprador-fornecedor tornaram-se fonte de interesse para 

pesquisadores. 

 

2.3 Programas de Fidelidade 

 

Fidelizar é tornar alguém fiel a uma marca ou produtos. A fidelização de 

clientes consiste em determinadas estratégias de atendimento, todas com finalidade de 

intensificar o relacionamento cliente e empresa. Cada empresa tem uma realidade 

diferente uma da outra, cabe a ela adaptar-se às suas necessidades (GUIMARAES, 

2007). Para construir a fidelização é primordial entender as necessidades, desejos e 

valores, pois a comunicação direta com os clientes leva a entender qual produto irá 

atender a necessidade do cliente na hora certa (BRETZKE, 2005). 

Satisfazer um cliente atendendo suas expectativas é obter a chance dele 

optar mais vezes pelo serviço ou produto ofertado. A insatisfação dos clientes é gerada a 

partir do momento que suas expectativas e necessidades não são atendidas (SEBRAE 

NACIONAL, 2016). A satisfação do cliente não se resume apenas na aquisição do 

produto ou serviço, a avaliação é contínua no pós-venda.  

Os programas de fidelidade devem ser dinâmicos, precisam englobar novas 

ideias e estar sempre se adequando a realidade do mercado onde está inserido. Os 

programas devem estar alinhados à estratégia de marketing da empresa, devem permitir 
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mudanças e alterações constantes às necessidades da empresa. Assim como os clientes 

demandam por inovação em produtos e serviços, valorizam também o dinamismo dos 

programas de fidelidade (MENDES; PEDRON, 2014). Nesse sentido, observa-se que as 

empresas estão desenvolvendo novas estratégias para manter uma relação perdurável 

com seu público-alvo, como é o caso dos programas de fidelidade com parcerias entre 

empresas, a exemplo dos programas adotados segmento de combustíveis por algumas 

organizações.   

 Segundo Waarden (2008) apud Mendes e Pedron (2014), são importantes 

que as empresas se adaptem as realidades organizacionais para obterem relacionamentos 

duradouros com clientes e obter a retenção dos mesmos. É preciso que as empresas 

adotem as ferramentas de marketing de relacionamento, tais como os programas de 

fidelidade.  

 O programa TAM fidelidade foi o primeiro programa deste gênero no 

Brasil. A partir deste primeiro programa de fidelidade foram dados os primeiros passos 

de fidelização no Brasil. Este programa tem como objetivo fidelizar  seus consumidores 

e oferecer vantagens e benefícios exclusivos para instigar na decisão da compra do 

consumidor na hora da aquisição de passagens aéreas.  

Mendes e Pedron (2014) analisando múltiplos casos de programas de 

fidelidade em empresas Portuguesas verificaram que a liberdade dos clientes na escola 

de vantagens e benefícios na troca de suas pontuações se configura como instrumento 

de diferenciação do programa além de ser fator decisivo para adesão do programa dos 

clientes aos programas de fidelização. 

 

2.3.1 Tipos De Programas De Fidelidade 

Programas de fidelidade são formas de conquistar, conservar e cultivar 

clientes de forma a recompensar pelo simples fato de ser cliente. Kotler (2009) define 4 

(quatro) níveis de programas de fidelidade que podem ser desenvolvidos por empresas.  

 Nível 1: programas que recompensam clientes frequentes, clientes acumulam pontos 

de acordo com volume de compra e pode ser trocado por descontos. Após varias 

empresas lançarem seus programas, algumas administrando melhor que as outras 

conseguindo assim utilização mais frequente. Neste tópico o autor destaca que os 

programas acabam atraindo clientes preocupados com preço, que muitas das vezes 
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as empresas não conseguirão conservar, em consequência disso o sistema de 

fidelidade não compensará, em relação às ofertas, enquanto a base de clientes não 

estiver correta, como por exemplo, produtos/serviços de baixa qualidade. 

 Nível 2: clube de associados com pacote de benefícios, conhecido como programas 

de coalizão, são programas firmados com parceiros; as empresas que optam por 

oferecer este tipo de programa devem pensar sobre quais benefícios oferecer, e 

quanto irá custar a oferta desses benefícios. Este tipo de programa bem executado 

pode ser uma ferramenta de fidelização, se mal executado pode resultar em altos 

custos e grandes constrangimentos. 

 Nível 3: oferecem programa vip para os melhores clientes da empresa; a empresa 

deve identificar quais seus clientes valiosos, que possuem uma frequência de 

compra diferenciada que merecem tratamento delicado a pessoas muito importantes, 

sendo considerado VIPs. 

 Nível 4: desenvolver um programa especial de reconhecimento do cliente, empresas 

escolhem alguns clientes para homenagear em uma cerimonia formal. 

Para Ho et al. (2009) apud  Mendes e Pedron (2014)  os programas de fidelidade 

devem ser simples em todos os sentidos e deve conter recompensas atrativas. O 

Programa de fidelidade pode ser transformado como base de conhecimento acerca das 

necessidades e padrões de consumo dos seus clientes. 

Carneiro (2016) define apenas três tipos de programas de fidelidade: 

1. Programas de coalizão- prêmios de diversos setores e empresas parceiras. 

Trazendo como exemplo o programa Múltiplus que acumula pontos em várias lojas de 

diferentes segmentos e troca por passagens. A pontuação é adquirida através da unidade 

contagem Milhas, lembrando que milhas e pontos são nomenclaturas distintas, mas com 

mesmo proposito, que é quantificar.  

2.  Programas individuais- Troca apenas por prêmios das próprias marcas. Por 

exemplo, a empresa de produtos cosméticos O Boticário que possui seu programa 

próprio para acúmulos e resgate na própria marca. Variando de descontos a ofertas 

exclusivas. 

3. Cashback- sua tradução é dinheiro de volta, sua recompensa é em dinheiro. 

Ganha indicando novos usuários e compra com cupons de descontos, recebe promoções 

relâmpagos e dinheiro volta. 
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2.3.2  Características do Programa de Fidelidade 

 

Mendes e Pedron (2014) levantaram por meio de análises de artigos uma 

estrutura de características chave de um programa de fidelidade. As características 

encontradas são: Banco de Dados e software de CRM é necessário que as empresas 

invistam em sistemas de CRM que contenham ferramentas de armazenamento e analise 

de dados dos clientes, assim facilitando o relacionamento com os clientes; Objetivos do 

programa de fidelidade, o programa tem como objetivo proteger e manter a base de 

clientes já existente e ainda aumentar o nível de venda, aumentar o nível a frequência de 

compra dos clientes leais etc.; benefícios para os clientes e para a empresa, os 

benefícios devem ser ofertados de acordo o nível de fidelidade em que o cliente se 

encontra, as recompensas variam de descontos em produtos, trocas por produtos dentre 

outras promoções, e quanto a empresa, a mesma busca retornos financeiros, benefícios 

estratégicos ou de reconhecimento;  cartão fidelidade, possibilita os clientes obter de 

vários benefícios, como pontos em cartão que permitem trocas por outros bônus, ofertas 

grátis e outras recompensas de grande valor, e para empresa lhe permite armazenar 

dados e informações permitindo traçar perfis de clientes;  dados sobre os clientes, é 

possível identificar quem são os clientes valiosos e modificar as ofertas para agradar e 

satisfazer a base de clientes; campanhas de comunicação, o programa de fidelidade 

deve conter campanhas de comunicação personalizada de acordo os seguimentos de 

clientes existentes; regulamento, deve conter regulamento com aspectos críticos 

essenciais  e especificações escritas sobre o programa de fidelização; segmentação e 

seleção de clientes, a empresa deve segmentar e selecionar seus clientes mais valiosos, 

que permite a melhoria e personalização do foco dos recursos do marketing da empresa; 

orientação para o cliente, desenvolver uma orientação para relacionamentos com os 

clientes a longo prazo que gerem valor para cliente-empresa; e melhorias e inovação 

contínuas, as melhorias devem ser constante, pois através dessas mudanças as 

organizações são capazes de desenvolver ferramentas de Fidelidade de clientes de 

sucesso. 

Para Nunes e Drèze (2006) apud Mendes e Pedron (2004) a técnica de 

recompensar com algo especial ou que o cliente não planeja comprar induz a venda 

cruzada, ou seja, a técnica estimula o cliente a comprar um segundo produto que 

completa o produto inicial, por exemplo, comprando um notebook ele é estimulado a 
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adquirir um mouse, podendo resgatar pontos e obter desconto na compra do mouse. Mas 

isso nem sempre funciona não é algo eficaz, os clientes que participam de programas de 

fidelidade já possuem um objetivo, adquirir somente o que tem interesse; outras 

propriedades citada pelos mesmos é que as recompensas devem ser estruturadas por 

níveis, assim permite que os clientes que gastam com a empresa se sintam mais 

especiais e “superiores”, incentivando assim os outros clientes aumentarem seus gastos 

e subindo de níveis; os pontos do programa de fidelidade devem expirar de acordo com 

prazo determinado assim ira causar uma sensação de “urgência” para utilizem ou que 

acumulem rapidamente para não perderem as recompensas; e por último o programa 

tem que desenvolver uma ligação emocional com a base de clientes.  

 

2.3.3 Avaliação dos Programas de Fidelidade  

 

Sannt’Anna (2004) utilizou um modelo referência para planejamento e 

avaliação da implementação de um programa de fidelidade, antes apresentado por 

Stone(1998), Boogmann (2000), Duff (2002), e Gordon (1998). O modelo referência é 

apresentado em forma de matriz com os seguintes requisitos: identificar, avaliar, 

desenvolver e medir respectivamente as necessidades, capacidades, competências e 

resultados que se relaciona com quatro elementos chaves: empresa, clientes, 

concorrentes e o programa.  

  

Tabela 1- Modelo Referência Para Planejar e Avaliar a Implementação de Programas de 

Fidelidade 

MODELO DE REFERENCIA PARA PLANEJAR E AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE FIDELIDADE 

MODELO 

REFERENCIAL 

Relativos a  

EMPRESA 

Relativos aos 

CLIENTES 

Relativos aos 

CONCORRENTES 

Relativos aos 

PROGRAMAS 

IDENTIFICAR 

Necessidades e motivos 
para o programa 

razões para implementar 

o que pretende alcançar 

Segmentos mais 

importantes atributos 
que valorizam 

necessidades e satisfazer 
benefícios ocultos 

oferecidos 

Ofertas competitivas 

estratégias de 
relacionamento 

programas fidelidade 

O que o programa pode 

melhorar ações de 
marketing adequadas 

AVALIAR 

Capacidades e pré-
requisitos para o 

programa 

Se o modelo negócio é 

adequado lideranças 
estimulam programa 

cultura facilita 

relacionamentos 
indicadores comerciais 

formas comunicação 

com clientes nível de 
comunicação interna. 

Critérios de segmentação 

níveis de compras, 
lucratividade, 

frequência, retenção e 

satisfação com qualidade 
produtos e serviços 

Vantagens e 

desvantagens 

Capacidade de agregar 

valor apoio sistemas 
informática nível 

informações dos clientes 

investimentos compatíveis 
estrutura de recursos 

humanos riscos de 

insucesso 

DESENVOLVER 

Competências para 
implementar o programa 

Integrar ações marketing 

envolver as lideranças 
motivar toda a empresa 

divulgação interna do 

programa quebrar 
resistências internas 

Utilizar feedback dos 

clientes melhorar 
produtos/serviços 

produzir valor superior 

facilitar canais de 
comunicação 

Monitorar novas ações 

marketing 

Definir responsável direto 

Definir  modelo, 
dimensão, natureza definir 

metas, prazos, 

investimentos principais 
ações de marketing 
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administrar as mudanças controle operacionais 

treinar pessoas envolvidas 
manter atualizado e 

receptivo estratégias de 
encerramento 

MEDIR 

Resultados do 

programa 

Financeiros 

Comerciais 

De imagem 
De relacionamentos 

Receptividade ao 

programa  

Vantagens percebidas 
Níveis de satisfação 

Níveis de retenção 

Impacto nos 

concorrentes 

Indicadores de: volume de 

compras 

Retenção 
Frequência 

Participação  

Fonte: Sannt’Anna (2004). 

De acordo Mendes e Pedron (2004) para um programa de fidelidade 

contemplar a sua eficácia é necessário que possua algumas propriedades que foram 

elaboradas com base nas propriedades referidas por Ho et al. (2009, p. 63), são elas:  

O programa deve ser simples em todos os sentidos; o programa deve conter 

recompensas especiais apenas para os clientes verdadeiramente leais à 

empresa; o programa deve conter recompensas atrativas para os clientes; os 

itens de recompensa devem ser especiais e algo que não planejam comprar; 

as recompensas do programa de fidelidade devem estar estruturadas por 

níveis; os pontos do programa de fidelidade devem expirar de acordo com o 

prazo predeterminado; o programa tem que desenvolver uma ligação 

emocional com a base de clientes. 

 

Segundo Mendes e Pedron (2004) apud Edvardsson (2005) sempre que as 

empresas oferecem presentes com cartões contendo escritas manuais, como um 

“obrigado” “você é especial” ou coisas afins, isso faz com que o cliente se sinta 

lembrado, reconhecido e especial.  
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3 METODOLOGIA 

 

Para realização deste trabalho inicialmente foi realizada uma pesquisa 

preliminar sobre as temáticas: fidelização de cliente, marketing de relacionamento, 

marketing de valor – criação/oferta de valor para o cliente e avaliação dos programas de 

fidelidade, também entendida como pesquisa exploratória. Segundo Las Casas e 

Guevara (2010, p. 34) “a pesquisa exploratória é o passo inicial para um projeto mais 

profundo de pesquisa. É a primeira investigação visando à solução de algum problema”. 

Para os mesmos autores a pesquisa exploratória serve como passagem de outros estudos 

mais aprofundados. 

Em seguida foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada em 

informações contidas em fontes secundárias como livros, revistas, artigos científicos, 

teses e dissertações e sites confiáveis, com a finalidade de escrita da revisão da 

literatura. Considerando o tipo de pesquisa, a mesma caracteriza-se como descritiva 

com abordagem qualitativa, em que para Mattar (2014, p. 52) “[...] agrupa-se uma série 

de pesquisas cujos processos apresentam importantes características em comum”. Tem 

como propósito levantar as caraterísticas existentes entre as variáveis, ou seja, descobrir 

a existência de relação entre as variáveis analisadas.  

Considerando o objetivo do trabalho que é “discutir a adoção de programas 

de fidelidade com parcerias entre empresas e marcas no segmento de combustíveis para 

a fidelização de cliente”, foram escolhidos para avaliação os três maiores programas de 

coalizão no segmento de combustíveis: Km de Vantagens, Premmia e Shell Resgate 

Fácil. 

 Para discussão acerca das estratégias de fidelização adotadas nos programas 

de coalizão buscou-se informações, por meio de pesquisa documental, nos sites dos 

programas e regulamentos.  Os sites pesquisados respectivamente foram os seguintes: 

<www.kmdecantagens.com.br> e <www.petrobraspremmia.com.br>.  

No levantamento sistemático dos dados para discussão utilizou-se o método 

de análise de conteúdo de Bardin (2011), em que foram definidas previamente, são elas: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Pré-análise que consiste 

na leitura em primeiro contato do material; exploração do material corresponde à 

separação do texto por categorias, temas e assuntos; e por fim o tratamento dos 

resultados que permite a interpretação das informações fornecidas pela analise. 

http://www.kmdecantagens.com.br/
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Para Bardin (2011, p. 48) análise de conteúdo é: 

   
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. 

  

Nos resultados os dados foram apresentados e discutidos considerando cada 

categoria estabelecida na análise de conteúdo, o que permitiu uma discussão sistemática 

sobre cada assunto de interesse para a pesquisa.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Este capítulo trata das discussões dos resultados obtidos com a realização da 

pesquisa documental realizada em sites e regulamentos dos seguintes programas de 

fidelização de clientes do segmento de combustíveis: Km de Vantagens e Premmia. 

 

4.1 Características e formatos dos programas de fidelidade com parcerias do segmento 

de combustíveis  

 

Os programas de fidelização de clientes adotados pelas duas redes de postos de 

combustíveis são programas de fidelidade com parcerias entre diversas empresas/grupos 

empresariais, atualmente também conhecidos como programas de coalizão. Os programas de 

fidelização são das redes de combustíveis, no entanto, os programas reúnem várias 

empresas/grupos empresariais que criam uma coalizão para incentivar os clientes a manterem 

uma regularidade no processo consumo de produtos e serviços.  Como forma de organizar o 

acúmulo e resgate de benefícios, os programas instituem uma “moeda” alternativa, que no 

caso do Km de Vantagens a nomenclatura é a mesma que dá nome ao programa: Km de 

Vantagens; e o Premmia utiliza a nomenclatura mais usual dos programas de fidelidade: 

pontos
2
. 

Ao abastecer nos postos participantes o consumidor informa o CPF e já ganha os 

pontos, geralmente, após o primeiro acúmulo é necessário o acesso ao site para 

realização/finalização do cadastro na plataforma digital online. Os benefícios pela ação de 

fidelidade podem ser resgatados de diversas maneiras, como em produtos/serviços ou 

descontos na rede e em parceiros. Considerando a quantidade de pontos do participante pode 

trocar desde uma recarga para celular a passagens aéreas.  

O programa Km de Vantagens é considerado o maior programa de fidelidade do 

país, lançado em 2009 com a iniciativa no segmento de distribuição de combustíveis. O 

Ipiranga estruturou seu programa como uma maneira de oferecer aos clientes diversas 

maneiras de induzir o relacionamento cliente-empresa.  O Km de Vantagens desde a sua 

criação tem objetivo de acrescer a relação com os consumidores e oferecer diferentes razões, 

além do combustível para que os clientes retornem à rede, sendo esta a diferenciação dentre 

                                                           
2
 Se utilizará o termo pontos para mencionar os benefícios acumulados na ação de fidelidade.  
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outras empresas do mesmo segmento. Shoptime, Movida, Multiplus, PneuStore são alguns de 

seus parceiros que oferecem descontos que podem chegar ate 30%. Os Km podem ser 

trocados por vários benefícios, inclusive passagens aéreas, descontos em cinemas, ingressos 

para jogos de futebol e até mesmo o próprio combustível, dentre outras finitas possibilidades 

de trocas.  

O programa de fidelidade Premmia, pertencente à rede de Postos de Petrobras, 

permite aos participantes acumular pontos que correspondem ao valor de consumo de um 

determinado produto da rede de Postos Petrobras.  Apenas com pontos o participante tem 

direito a eventos, adquire milha de Cia aérea e assiste a filmes e teatro. 

O quadro a seguir (Quadro 2) apresenta a definição dos dois programas analisados 

de acordo a definição dada pelo site dos mesmos. 

  

Quadro 2 - Definição dos Programas de Fidelidade 

 

Km de Vantagens 

 

 
Premmia 

 

 
 

Fonte: Site dos programas Km de Vantagens e Premmia (2019) 

 

Para construção do quadro abaixo foram analisados os dois programas através dos 

sites e regulamentos de cada um. Os pontos analisados foram construídos com base nas 

características básicas que os programas devem conter de acordo a literatura, sendo eles:  
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Quadro 3 - Análise dos Programas de Fidelidade do Segmento de Combustíveis 

PERGUNTA OU 

PONTO A SER 

ANALISADO 

01 - KM DE VANTAGENS 02 - PREMMIA 

FUNCIONAMEN

TO E PUBLICO 

ALVO 

Toda e qualquer pessoa física que 

comprar produtos ou serviços na 

"Rede Ipiranga" e que informar o nº 

do seu CPF no ato da compra. Além 

de consumidores de produtos dos 

sites, Shoptime, PneuStore, Movida e 

Posto Ipiranga na Web entre outros. 

Qualquer pessoa física acima de 18 anos, 

que compre produtos ou serviços na 

Rede de Postos PETROBRAS, nas Lojas 

de Conveniência BR MANIA e nas 

trocas de óleo LUBRAX+, que possua 

registro no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) e seja cadastrada no Programa 

Petrobras Premmia; 

FORMAS DE 

CADASTRO 

Basta informar seu CPF em todas as 

compras para o Vendedor Ipiranga 

digitar no POS Ipiranga Online da 

Redecard (a máquina do Km de 

Vantagens).  Não possui custo de 

adesão. 

O cadastro é gratuito e deve ser efetuado 

no site do Programa Petrobras Premmia, 

onde será possível fazer a atribuição de 

senha numérica pessoal e intransferível, 

que permitirá ao Participante usufruir de 

todos os benefícios proporcionados pelo 

Programa. Caso o participante escolha 

fazer o cadastro nos Terminais POS/TEF 

será necessário a conclusão no site. 

ACÚMULO DE 

PONTOS/BENEF

ÍCIOS 

(prazos) 

(dinheiro, cheque 

ou cartão) 

O acumulo se dá através do 

abastecimento de combustíveis e 

aquisição de produtos e serviços na 

Pista de abastecimento, mediante 

pagamento em dinheiro, cheque ou 

por meio de Cartões de Crédito e 

Débito capturados em equipamentos 

diferentes do POS Ipiranga Online da 

REDE, será observada a forma de 

acúmulo fixo. Têm validade de 12 

meses; acumulo de Pontos 

automáticos após informar CPF; 

Os pontos são devidos a cada consumo 

de, no mínimo, R$ 1,00 (um real) em 

produtos ou serviços na Rede de Postos 

PETROBRAS, não sendo consideradas 

para efeito de pontuação e participação 

em promoções, as compras de artigos 

relacionados. 

Os pontos acumulados são válidos por 12 

(doze) meses, contados a partir da data 

do consumo ao qual correspondem, ou a 

partir da data do efetivo crédito na conta 

do Participante, o que ocorrer por último. 

ESTRUTURAÇÃ

O POR NÍVEIS 

Com o acumulo de 10.000 km passa 

para a categoria Prestige com 

benefícios extras. Caminhoneiros 

possuem seus benefícios próprios. 

Possui benefícios extras para 

caminhoneiros 

RESGATE/TROC

A DE PONTOS 

POR 

BENEFÍCIOS 

 

Para fazer o resgate de seus Km nos 

postos ou no site é necessário 

cadastrar senha ao completar o 

cadastro no site de Km de Vantagens. 

Além disso, quem completar o 

cadastro no site com todos os campos 

preenchidos, ganha um bônus de Km 

e acesso a benefícios e vantagens 

exclusivas. Em parcerias especificas 

poderá ser necessário para o resgate, 

além da quantidade de Km exigida, o 

pagamento de taxa de transferência.  

Procedimento de resgate fácil. 

Descontos na compra de produtos e/ou 

serviços disponibilizados pelo Programa 

e seus Parceiros, bem como acesso a 

benefícios e resgate de prêmios e/ou 

recompensas. O Participante poderá 

resgatar os prêmios e descontos em 

produtos e/ou serviços que seu saldo de 

pontos comportar. 

RECOMPENSAS/ Os participantes do programa São quaisquer produtos, serviços, 
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BENEFÍCIOS poderão resgatar uma série de 

benefícios exclusivos nos postos da 

Rede Ipiranga, ampm, Jet Oil Motos, 

Loja de pneus Km de vantagens, 

Lanches de Vantagens, Posto 

Ipiranga na Web, Movida, Loja Km 

de Vantagens e em mais de 100 

parceiros no site do programa. 

presentes, brindes, bonificações, 

descontos e/ou qualquer outro benefício 

que a PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

e/ou seus Parceiros coloquem à 

disposição dos Participantes para resgate, 

ou ainda aqueles que sejam 

disponibilizados aos Participantes em 

sorteios das promoções vinculadas ao 

Petrobras Premmia. 

OFERTA/COMU

NICAÇÃO 

Não especifica. Mas pode ser 

observado que o site que é 

disponibilizado Central de 

Atendimento e o Fale conosco. As 

ofertas poderão ser vistas no site. 

A divulgação de regras, ofertas e 

parcerias é prioritariamente efetuada 

através do site do Programa na internet. 

O Participante poderá esclarecer 

eventuais dúvidas enviando comunicação 

pelo Fale Conosco do site ou por contato 

telefônico com a Central de Atendimento 

Petrobras, pelo número indicado no site 

do Petrobras Premmia na internet. 

PARCERIAS Conta com mais de 100 parceiros 

para acumulo e resgate de benefícios. 

Os parceiros servem tanto para acumulo 

de ponto quanto para resgate. 

 Fonte: Autora (2019) 

 
 A seguir apresentam-se os principais resultados e as discussões sobre as 

categorias analisadas. 

 

 Funcionamento e público-alvo  

 

Todos possuem o mesmo funcionamento, o público-alvo são pessoas físicas 

maiores de idade que são devidamente inscrita com CPF, e que consumam produtos e 

serviços na rede de combustíveis. . Conforme veremos adiante, o Km de Vantagens possibilita 

também o acúmulo de pontos nos parceiros, assim o público-alvo deste também pode ser 

qualquer pessoa física que compre produtos ou serviço nos parceiros e opte pelos pontos do 

programa. Já, o Premmia não possui esta possibilidade de obtenção de premiação em 

terceiros, mas possui ofertas exclusivas para caminhoneiros. 

 

 Cadastro  

 

Para os programas analisados, o cadastro é gratuito. Para se cadastrar é necessário 

que durante o abastecimento o cliente/participante informe o número de CPF sendo um pré-

cadastro, logo após ou quando for resgatar é necessário que conclua cadastro no site/portal do 

programa.  

Nesse sentido, as campanhas tanto nos postos credenciados, assim como na 

internet são importantes para motivar o cliente a comprar e participar do programa oferecido.  



 
31 

 

 

 Acúmulo de pontos/benefícios  

 

Os programas analisados possuem prazo de 12 meses para utilização dos pontos 

ou Kms acumulados, a partir disso os mesmos expiram. O Km de Vantagens permite acúmulo 

em alguns parceiros, conforme demonstração na figura abaixo.  

Figura 1 - Alguns dos Parceiros do Km de Vantagens 

  

Fonte: Site Km de Vantagens 

É apresentado no quadro abaixo regras de como adquirir pontos no programa 

Premmia, sendo que cada real gasto, pode somar quantidades diferentes, sendo o pagamento 

com os cartões de credito ou debito o CPF deve ser informado na operação de pagamento 

antes da confirmação da senha. Vale destacar, que tais programas tentam fidelizar o cliente 

não apenas em um produto da rede, mas em vários, pois incentivam os clientes inclusive na 

utilização do cartão de crédito próprio. 

Quadro 4- Regras de como Adquirir Pontos no Programa Premmia 

Fonte: Site Petrobrás Premmia (2019) 
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No quadro a seguir foi apresentadas formas de adquirir pontos com combustível, 

Am/am e Jet Oil, nos parceiros e outras formas no programa de fidelidade do Km de 

Vantagens, os pontos podem ser adquiridos com pagamento tanto em cartões de credito e 

debito quanto em dinheiro ou chegues e inclusive nos Cartões Ipiranga.  

Quadro 5 - Formas de Acúmulo de Pontos no Km de Vantagens 
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Fonte: Site do programa de Km de Vantagens (2019). 

Os programas também possibilitam uma fidelização ao posto de combustíveis que o 

cliente mais utiliza, no qual o mesmo faz a escolha do preferencial pelo site, sendo que 

aqueles que escolhem seu “Posto Premmiado” (Premmia) ou “favorito” (Km de Vantagens) 

ganha pontos em dobro. Este benefício é uma vantagem para que o posto de combustíveis 

também obtenha vantagens na fidelização de clientes. 

 

 Estruturação por Nível. 

 

Os autores Mendes e Pedron (2014) destacam que é importante a estruturação por 

níveis, pois os clientes que mais gastam com a empresa irão se sentir especiais e “superiores”, 

incentivando cada vez mais aumentar os gastos para que subam de nível. Observou-se que os 
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dois programas analisados Km de Vantagens e Premmia possuem um tipo de estruturação e 

um programa especial para caminhoneiros.  

  O programa Km de Vantagens possui o nível Prestige que durante o período de 

um ano o participante acumule 10.000 km do tipo elegíveis ou o participante com compras 

realizadas em qualquer cartão Ipiranga e seja titular, para ser classificado como Participante 

deve possuir acúmulos conforme exposto no quadro 5. 

 

 Resgate/Troca de pontos por benefícios  

 

Observou-se que a forma de resgate é parecida nos programas analisados. Todos 

necessitam de senha para usufruir dos benefícios. Todas as possibilidades de troca estão 

descritas no site do programa de fidelização, na aba “troque seus Km” ou “trocar pontos”. Os 

pontos têm um valor de moeda comercial na troca por produtos e serviços, isso é percebido 

principalmente, quando é algo de desejo e necessidade dos clientes, não apenas um brinde 

personalizado da marca. Pois são recompensas reais e com valor monetário, que fazem com 

que o cliente participante consuma na empresa para adquirir pontos para fazer suas trocas e 

conversões.  

No Premmia o cliente pode adquirir produtos apenas com seus pontos sem 

necessidade de complementar pagamento com o percentual em dinheiro, conforme exemplo 

apresentado na figura abaixo. No entanto, também a modalidade de resgates com integração 

pontos e dinheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
35 

 

Figura 2- Trocas de pontos Premmia 

 

Fonte: Site Petrobrás Premmia (2019). 

Já no Km de vantagens o cliente necessita utilizar parte em Km e parte em 

dinheiro para realizar a troca, conforme imagem abaixo. Vale destacar, conforme a mesma 

imagem, que o Km de Vantagens oferece Marketplace, ou seja, shopping virtual em sua 

página, em que os parceiros disponibilizam os produtos para venda na plataforma com 

possibilidades diferentes de descontos dependendo dos km aplicados.  

Figura 3- Marketplace 

Fonte: Site Km de Vantagens (2019). 
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Em alguns parceiros pode ocorrer variação de resgate, como a taxa de 

transferência, o participante irá resgatar o que o seu ponto permitir. O resgate poderá ser feito 

tanto no catalogo próprio quanto no do parceiro. O procedimento de resgate se torna fácil 

quando o participante busca ler o regulamento. 

 

 Recompensas 

 

Todos os programas possuem uma série de recompensas exclusivas tanto do catalogo 

próprio quanto dos parceiros, como descontos em viagens, teatro, shows dentre outros benefícios. Há 

muitas ofertas de recompensas, mas seria interessante também, estas empresas ouvirem seus 

clientes, avaliando sua satisfação e se os benefícios ofertados são realmente importantes para 

eles, tornando-se, assim, um desafio.   

Tabela 2 – Principais Recompensas Km de Vantagens 

Categorias KM DE VANTAGENS 

ALIMENTAÇÃO Am/Pm, Chefsclub, clube confraria do vinho, clube da cerveja, lojas de 

cervejas, lojas de vinhos 

AUTOMOTIVOS iCarros, webmotors, movida, AssistCenter, Vipal. 

CINEMAS Cinemark, Cine A, Cineart, Cineplus e outros. 

COMBUSTIVEL Abastece Aí 

EDUCAÇÃO CNA, Estacio, Fabet, Voitto, Aprovante e outros. 

INGRESSOS Carnaval, Futebol, Parques, Shows e Teatros, Pontos Turísticos, Km de 

Vantagens Hall.  

JORNAIS, REVISTAS, TV Editora Abril, Esporte Interativo, Revista Caminhoneiros e outros.  

LANCES DE 

VANTAGENS 

Lances de Vantagens 

SAUDE E BEM-ESTAR Carbono  Zero, Espaçolaser, Hapvida, Jacques Janine e Vigilantes do 

Peso. 

SERVIÇOS Credito em Bonus no celular, FotoRegistro, Giuliana Flores e outros. 

SHOPPING Avon, Dafit, Magazine Luiza, Netshoes, Óticas Diniz e outros 

VIAGENS E TURISMO Hoteis e Pousadas, Locação de Veiculos, Pacotes de Viagens, Passagens, 

Resorts, Pontos Turisticos. 

Fonte: Autora (2019). 

Tabela 3- Recompensas Premmia 

CATEGORIAS PREMMIA 

ENTRETENIMENTO Cinema, Cultura e lazer, parques, futebol e eventos, shows e teatro. 

MARCA PRóPRIA  Vale Combustivel, Lubrax e outros. 

PARCEIROS (presentes, 

beleza, casa, moda, 

gastronomia etc.) 

Natura, EspaçoLaser, Ricardo Eletro, Philips, EduK entre outros. 

VIAGENS (aluguel de 

carro. Cias Aereas, 

Hospedagens, Agencia de 

Viagens e Seguro de 

Viagens) 

Tudo Azul, Localiza Hertz, Assist Card, Costa do Sauípe 

Fonte: Autora (2019) 

 Oferta/Comunicação 
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Apenas o regulamento do Premmia especifica a forma de comunicação com os 

clientes. A comunicação é feita através de e-mails, mala direta, sms, mas para que isso ocorra 

o participante tem que concordar com o termo que autoriza o envio dos mesmos. 

 

 Parcerias  

 

Todos possuem parceiros que servem tanto para acúmulo quanto para resgate de 

benefícios.  Os sites dos dois programas analisados não listam exatamente quais e nem 

quantos são seus parceiros, só é possível identificar parte de seus parceiros através da 

visualização no site por completo. Só será possível listar todos os parceiros através de contato 

por e-mail com as empresas dos Programas de Fidelidade. 

 

4.2 Analisar as compatibilidades e diferenciações das estratégias dos programas 

avaliados 

Através da análise feita nos dois Programas de Fidelidade podemos identificar 

uma estrutura padrão com poucas diferenciações. Todos seguem com os mesmos objetivos, a 

mesma forma de cadastro e resgate de pontos. Entre suas diferenciações podemos citar a 

forma de acumulo e resgate. 

O programa da Ipiranga é considerado o maior programa de fidelidade é o que 

tem mais tempo no mercado, isso tem contribuído para um número maior de parceiros. O site 

do Programa Km de Vantagens possui o marktplace com ofertas de produtos de seus parceiros 

(figura 4), enquanto no Premmia geralmente o cliente resgata um cupom de desconto para 

utilizar no site do parceiro, então, já é direcionado para o site.  
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Figura 4- Marketplace Km de Vantagens 

Fonte: Site Km de Vantagens (2019). 

Todos oferecem possibilidades não convencionais o Km de Vantagens oferece 

descontos em combustíveis, cinemas, teatros, show, viagens e outros serviços.  

 

4.3 Benefícios dos programas de fidelidade com parcerias e as tendências dos novos 

formatos de programas de fidelização de clientes 

 

O programa de fidelidade de clientes tem sido na atualidade uma atividade de 

grande importância para as empresas, pois o programa de fidelidade de cliente permite que 

maximizem os seus lucros, principalmente para aquelas empresas que possuem uma elevada 

concorrência. O conhecimento mais detalhado do perfil do cliente, suas preferências de 

consumo são outras vantagens da instituição destes programas de fidelidade. 

O programa de coalizão (com parceiros) reúne várias empresas que buscam o 

mesmo objetivo, fidelizar clientes. Diferente dos programas de fidelidade comum, o cliente, 

tem a possibilidade de ganhar ponto comprando em diversos estabelecimentos parceiros, 

sendo que o programa de fidelidade extrapola o seu atendimento, se tornando, em alguns 

casos, o programa de fidelização também do parceiro. Este modelo de programa consegue 

beneficiar as empresas participantes fidelizando clientes sem investir tempo e esforço, além 

da empresa proprietária do programa.  

Um programa de fidelidade em coalizão bem planejado de acordo a necessidade 

da empresa oferece benefícios que motivam clientes a comprarem com mais frequências ou a 

gastarem mais em compras tanto na empresa própria do programa de fidelidade quanto em 
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seus parceiros. Os clientes participantes possuem a vantagem de mais opções de compra e de 

troca de pontos. 

Os autores Mendes e Pedron (2014) destacam em um de seus trabalhos que o 

programa deve conter recompensas especiais que os clientes não planejam comprar. Porém 

com análise dos programas selecionados, observa-se que os programas oferecerem ofertas que 

motiva o cliente a ser usuário dos produtos de uma empresa vislumbrando benefícios na 

aquisição de outros serviços e produtos que o mesmo possui interesse em possuir. 

Observa-se que as vantagens ofertadas pelos programas como recompensa pela 

fidelidade buscam ser convenientes aos clientes, de modo, que este não fica preso a apenas 

uma opção limitada de benefícios, mas ao contrário, há um grande catálogo de troca, se 

tornando assim, uma relação ganha-ganha, em que todos os envolvidos auferem proveito da 

relação comercial. A coalização firmada com o estabelecimento das redes de interação, 

comunicação e negócios, permite ganhos a todos os envolvidos e a relação dos integrantes 

tende a ser fortalecida. Percebe-se que empresas isoladas não possuem a mesma força na ação 

de fidelização, uma vez que o leque de vantagens a ser ofertado aos clientes será reduzido. 

A partir do modelo do programa de fidelização utilizado pelas redes de postos de 

combustíveis observa-se que também pode ser utilizado por empresas de diferentes 

seguimentos empresariais, sendo que estes tipos de programas estão se tornando uma 

tendência no atual mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo geral deste trabalho foi discutir a adoção de programas de fidelidade 

com parcerias entre empresas e marcas no segmento de combustíveis para fidelização de 

clientes, com isso foi possível compreender como os programas buscam a fidelização de 

clientes através deste tipo de programa. Percebeu-se que as empresas estão sempre em busca 

de inovação, devido o mercado estar em constante mudança, os clientes está cada vez mais 

seletivo tanto em busca de preços e qualidade, quanto em variedade. A relação estabelecida 

pelas empresas propõe o aumento na quantidade de vendas e de faturamento, pois se o cliente 

é obrigado a abastecer, uma opção é acumular benefícios, e geralmente o cliente não quer 

perder os benefícios acumulados, o que pode assim, se reverter em uma compra, por exemplo, 

com complemento em dinheiro.  

No primeiro objetivo que visou levantar as características e formatos dos 

programas de fidelidade do seguimento de combustíveis, com o estudo foi possível identificar 

e entender suas características e modelos.  

No segundo objetivo procurou analisar as compatibilidades e diferenciação das 

estratégias dos programas avaliados foi possível identificar poucas diferenciações, dentre elas 

a forma de acumulo e resgate. Todos buscam o mesmo objetivo, que é conquistar novos 

clientes, manter os já existentes e possuir relacionamento com o cliente a longo prazo. Os dois 

programas possuem a mesma forma de cadastro, sendo ela através da identificação do CPF e 

após isso completar no site.  

No terceiro objetivo buscou apresentar os benefícios dos programas de fidelidade 

com parceiros e as tendências dos novos formatos de programas de fidelização de cliente, 

sendo que para as empresas que possuem uma concorrência elevada, o programa tende 

fidelizar o cliente que é exigente oferecendo-lhe diversidade de benefícios por sua lealdade. 

Além disso, os clientes participantes do programa tendem a gastar mais com as empresas do 

grupo de coalização, pois os participantes possuem mais opções de compra e troca dos seus 

benefícios. O que se torna uma relação vantajosa para a empresa, os parceiros e os clientes. 

Este trabalho buscou aprofundar o estudo dos programas de fidelidade com foco 

nos programas de fidelidade oferecidos por duas redes de postos de combustíveis sendo eles: 

Km de Vantagens e Premmia. Sugere-se uma nova proposta de estudo de diferentes 

segmentos que possuem o programa de fidelidade, ou a criação de uma nova estrutura de 

avaliação dos programas de fidelidade independente do seguimento. Como também, um 
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estudo dos usuários dos programas estudados neste trabalho, para avaliar o funcionamento do 

programa através do olhar do cliente/participante. 

De acordo os dois Programas de Fidelidade analisados foram identificados 

semelhanças entre e características conforme a literatura ensina. Dentre elas a forma de 

cadastro, de aquisição/acumulo de pontos, troca de pontos e não menos importante todos 

trabalha em coalizão. Objetivos dos programas são fidelizar, manter clientes já existentes e 

aumentar seus lucros. 

Todos os programas possuem banco de dados da sua base de clientes, assim os 

mesmos conseguem segmentar seus clientes participantes e criar uma rede de comunicação 

direta e exclusiva atendendo as necessidades e perfis de diferentes seguimentos, ter acesso a 

dados fornecidos pelos clientes cadastrados. O software de CRM é capaz de guardar 

informações das navegações online feita pelos clientes traçando um perfil das suas 

preferências. 
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