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N O V I D A D E S

O TrendSpot é um informativo 
periódico da HouseCricket que 
reúne as principais tendências 
e destaques sobre como as 
marcas estão se relacionando 
com seus clientes. Aqui você 
vai conhecer cases de sucesso, 
mecânicas diferenciadas, 
novidades do mercado e 
tudo sobre o universo dos 
programas de relacionamento.
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T E C N O L O G I A

RADAR

C O M U N I C A Ç Ã O

Clique no “+” para entender melhor 
cada seção. E clique no título das 
matérias para vê-las por completo. 
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MUITO MAIS SOBRE
O CLUBE DE BENEFÍCIOS
DA SAMSUNG

MUITO MAIS SOBRE O CLUBE DE BENEFÍCIOS DA SAMSUNG

A multinacional sul-coreana Samsung é uma das maiores

empresas de tecnologia do mundo. A marca conta

com o “Samsung +Mais”, que visa conectar o cliente

a coisas incríveis e proporciona experiências aos consumidores.

Um dos serviços oferecidos é o clube de benefícios Samsung +Club.

O Samsung +Club é exclusivo para os compradores da marca.

Após o cliente entrar para o clube, ele acumula pontos cadastrando seus 

produtos. Conforme o acúmulo de pontos, o usuário sobe de nível e adquire

ainda mais vantagens.
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CADASTRO
O cadastro é gratuito e pode ser realizado por meio 

do site da marca, basta o usuário fornecer algumas 

informações que serão utilizadas para a 

oferta de privilégios personalizados. 

Logo após o registro, o cliente 

entra no nível “Boas-Vindas”

e já pode desfrutar 

de algumas vantagens, como 

descontos wwe ofertas.
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Quanto mais produtos Samsung o cliente cadastrar, mais pontos ele acumula e novas vantagens

ele conquista. O usuário entra para o primeiro dos 5 níveis do programa logo após o registro.

Os demais níveis são, respectivamente, “Bronze”, “Prata”, “Ouro” e “Diamante”. 

Mesmo após o membro subir de categoria, os benefícios do nível anterior continuam disponíveis.

COMO FUNCIONA?
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DIVULGAÇÃO

SAMSUNG +MAIS
Este filme apresenta a marca como o meio de conexão dos clientes a coisas 

incríveis, mostrando ser muito mais do que uma empresa de produtos. Por meio 

dele são divulgados os serviços do Samsung +Mais, sendo eles: Samsung +Club, 

clube de benefícios; Samsung +Social, parcerias com ações sociais; Samsung 

+Care, assistência técnica inteligente e Samsung +Conecta, grandes eventos

de música e esportes.

Duas campanhas da Samsung estão no ar divulgando tudo que o cliente ganha ao fazer parte do clube.

SAMSUNG +CLUB

Esta ação visa reforçar as vantagens de ser um membro. O filme mostra um pai

com sua filha em um restaurante onde a menina paga o jantar com o desconto

do clube. Por fim, divulga os descontos e exclusividades do programa.

MUITO MAIS SOBRE O CLUBE DE BENEFÍCIOS DA SAMSUNG

https://www.youtube.com/watch?v=eupVjQi6Xo8
https://www.youtube.com/watch?v=2IVK0ApK7fM 
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ACÚMULO DE PONTOS
O acúmulo de pontos acontece de diversas formas:

MUITO MAIS SOBRE O CLUBE DE BENEFÍCIOS DA SAMSUNG

Automaticamente, após o cadastro 
pessoal, todos ganham pontos iniciais.

Pontos extras a cada amigo que o cliente 
indicar e o cadastro for efetuado.

A principal maneira é por meio do cadastro
da nota fiscal dos produtos Samsung, sendo

R$1,00 equivalente a 1 ponto. 

Toda vez que o amigo indicado cadastrar um produto 
pela primeira vez, pontos são concedidos

ao usuário que o indicou.
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BENEFÍCIOS

Os privilégios oferecidos são relacionados
às perguntas iniciais respondidas pelo cliente.

O usuário ganha descontos em diversos estabelecimentos 
parceiros como livrarias, restaurantes, parques, escolas 
de línguas, espetáculos, além de ofertas em produtos
da marca. Os membros também podem ter acesso
a conteúdos exclusivos preparados para eles.
O conteúdo da plataforma conta com diversos temas
como esportes, música, projetos sociais, entre outros.

MUITO MAIS SOBRE O CLUBE DE BENEFÍCIOS DA SAMSUNG
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PONTOS FORTES
O cliente não perde pontos após a retirada
dos benefícios. Conforme os pontos são 
conquistados, automaticamente se tornam 
conversores para o próximo nível.

Uma vez posicionado na nova categoria, o 
participante passa a ter direito a todas as 
vantagens dos segmentos anteriores e do 
novo.

O cadastro é gratuito.

PONTOS FRACOS
Os benefícios aos quais o cliente terá 
acesso nos próximos níveis não são 
informados, podendo desestimular
o participante a continuar pontuando.

O cliente só ganha desconto em um produto 
específico da Samsung, não tendo
a liberdade de escolher o produto que 
deseja da marca.

MUITO MAIS SOBRE O CLUBE DE BENEFÍCIOS DA SAMSUNG
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Leia a matéria completa em: 
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GAMIFICAÇÃO FIDELIZA
E AUMENTA TÍQUETE MÉDIO 

A rede dinamarquesa    Dansk Supermarked Group    aumentou suas vendas fidelizando os clientes de forma tecnológica.
A empresa utilizou da  gamificação,  estratégia na qual mecânicas e dinâmicas tradicionalmente encontradas nos games

são geralmente utilizadas fora do contexto dos jogos, para a conquista do mesmo grau de envolvimento e interação observada
por parte dos jogadores.

No programa de fidelidade da marca, o cliente pode   conquistar 
prêmios por meio de jogos virtuais   e ainda tem a possibilidade 
de trocar selos por produtos. O funcionamento é bem simples: 
primeiro, o cliente recebe um link para acessar o jogo.
Depois, após vencer uma partida, ele pode retirar o prêmio
em uma das lojas físicas.

O usuário tem direito a jogar apenas uma vez ao dia.



GAMIFICAÇÃO FIDELIZA E AUMENTA TÍQUETE MÉDIO 
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No Brasil, uma ação similar está sendo realizada pela rede
Pão de Açúcar para comemorar o seu 58º aniversário.
A promoção “Juntou & Trocou”, exclusiva para membros
do seu programa de fidelidade, premia com conjuntos de talheres
e facas assinadas pelo renomado chef Jamie Oliver.

A cada R$ 20,00 em compras nas lojas Pão de Açúcar ou Minuto 
Pão de Açúcar, o consumidor ganha um selo. A cada número 
determinado de selos, o cliente paga uma parte e troca por 
itens da coleção. Quanto mais selos, menor será o valor que 
ele gastará. Por exemplo: com 75 selos e mais R$ 4,99 ou com 
30 selos e mais R$ 44,99 o cliente realiza a troca pelo mesmo 
produto.

Agora, para o consumidor acumular os selos, é necessário realizar a compra de determinados produtos. Depois de juntar
uma quantidade específica, é possível trocá-los por recompensas. Com essas ações, a empresa elevou seu tíquete médio
e aumentou a base de dados dos clientes. Foi obtido um acréscimo de 25% no tráfego das lojas e adesão de 13%
da população da Dinamarca.

Leia a matéria completa em: 



NOVO PROJETO SOCIAL DA SMILES 
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NOVO PROJETO
SOCIAL DA SMILES 
O programa de fidelidade da Gol criou um projeto
de responsabilidade social: Milhas do Bem Smiles. 
Os membros da Smiles poderão doar as suas milhas
para instituições de caridade. A cada milha doada
pelos passageiros, a empresa doará mais uma.
Assim, o cliente não deixa suas milhas expirarem
e ainda realiza uma boa ação.

Serão beneficiadas inicialmente 7 instituições, sendo elas: 
Cruzada, Instituto Reação, Parceiros Voluntários, Junior
Achievement, Fundação Dom Cabral, ESPM Social e CEPAC.
Para realizar a doação, os usuários devem acessar
o Shopping Smiles, clicar na aba Milhas do Bem e escolher
a instituição. Os funcionários da marca também estão inseridos
no projeto no qual a empresa doará horas de trabalho mensais
de 50% dos colaboradores inscritos.
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Leia a matéria completa em: 



BEST BUY REFORMULA 
SEU PROGRAMA
DE FIDELIDADE

BEST BUY REFORMULA SEU PROGRAMA DE FIDELIDADE
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Uma das ameças ao varejo físico é o “showrooming”, isto é, quando o cliente 
visita a loja apenas para analisar um produto e depois realiza a compra on-line
por um preço mais acessível. Com objetivo de diminuir o impacto desse problema, 
a rede de lojas Best Buy reformulou seu programa de fidelidade. O principal 
diferencial do novo programa de fidelidade My Best Buy consiste no modo
“in-store” do seu aplicativo, dando pontos aos usuários quando eles realizam 
check-in nas lojas. Com essa mudança, a marca consegue realizar uma 
segmentação baseada em localização e garante ao revendedor a chance de saber 
que o consumidor está na loja e de oferecer uma experiência em produtos 
e serviços personalizados, evitando que ele saia da loja sem realizar uma compra. 

Leia a matéria completa em: 

14
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CLIENTES VIVO VALORIZA PARTICIPAM DE PROMOÇÃO RELÂMPAGO 

A Vivo realizou no dia 17 de agosto uma promoção 
relâmpago para os membros do seu programa

de fidelidade Vivo Valoriza. Os dois primeiros clientes 
que acessaram a página do Resgaste Relâmpago

e resgataram 25 mil pontos ganharam passagens 
aéreas, hospedagens e ingressos para um jogo da 
seleção brasileira junto com um acompanhante. 

Os ganhadores puderam escolher entre o jogo que 
acontecerá na Colômbia ou na Bolívia e, além disso, 

poderão conhecer a cidade, já que está incluso um tour
na sede da partida.

Leia a matéria completa em: 

CLIENTES VIVO VALORIZA
PARTICIPAM DE PROMOÇÃO 
RELÂMPAGO 
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CAMPANHA DA SMILES REFORÇA ESTRATÉGIA DA MARCA

O programa de fidelidade da Gol, Smiles, conta com mais de 12 milhões de clientes e está no mercado há
20 anos. Loraine Ricino, diretora de marketing, falou sobre os principais desafios da empresa: fornecer 

informação relevante sobre o mercado de fidelidade para o consumidor, explicando como ele funciona e como
o cliente pode acumular pontos. Assim, a campanha “ É mais fácil” está no ar tendo como objetivo

mostrar para o público que é fácil viajar trocando milhas, independentemente do poder aquisitivo.
A ação ainda reforça a facilidade do programa demonstrando que até com os pontos do cartão de crédito

o cliente pode viajar pelo Brasil. A diretora ainda afirma utilizar da estratégia multicanal,
falando com seus diversos tipos de consumidores de uma forma específica. 

CAMPANHA DA SMILES REFORÇA 
ESTRATÉGIA DA MARCA

Leia a matéria completa em: 
PASSAPORTE
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IA  PREVÊ CONSEQUÊNCIAS E PLANEJA AÇÕES 
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Uma nova inteligência artificial está sendo desenvolvida por pesquisadores
da Google. Essa tecnologia será capaz de imaginar, ou seja, planejar ações
futuras com um raciocínio que não exige interação humana.

A grande vantagem dessa novidade é a sua capacidade em prever as 
consequências antes mesmo de uma medida ser colocada em prática.
A equipe que está trabalhando nesse processo combinou várias abordagens
de IA como a aprendizagem por reforço, tentativa e erro e aprendizado profundo.
Assim, processando uma enorme quantidade de dados, o sistema consegue
pensar antes de agir e se adaptar a novas condições mesmo que não tenham
sido programadas antes.

IA PREVÊ CONSEQUÊNCIAS 
E PLANEJA AÇÕES 

Leia a matéria completa em: 
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MAIS APPS, MENOS CARTÕES DE PLÁSTICO
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Em busca de facilitar a compra do cliente, a forma
de pagamento móvel está se desenvolvendo cada vez mais
e os cartões de plástico estão ficando para trás. As áreas
de tokenização, substituição das credenciais do cartão
por um código no celular, e NFC, troca de informações entre 
dispositivos através da aproximação física, estão ganhando 
ainda mais espaço com esse novo ecossistema digital.

Utilizando essa nova maneira de pagamento,
os programas de fidelidade devem estar atentos 
para evitar uma experiência fragmentada
por parte do consumidor. Uma solução consiste
na integração do processo de interação
do usuário nas ferramentas de pagamento.

Assim, em uma mesma carteira móvel ele conseguirá ver todas as ofertas e garantir
os benefícios especiais de distintos programas que ele fizer parte.

MAIS APPS, 
MENOS CARTÕES 
DE PLÁSTICO
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MAIS APPS, MENOS CARTÕES DE PLÁSTICO
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A rede Walmart está ligada na novidade e,
além do seu App próprio para pagamento,
está desenvolvendo mais uma tecnologia.
Sua plataforma de pagamento móvel,
Walmart Pay, permite que, após os clientes 
passarem os itens desejados no caixa,
eles digitalizem um QR Code por meio
do smartphone e finalizem a compra.

Dentro do App, o usuário escolhe o método de pagamento: cartão de crédito,
cartão de débito, cartão pré-pago ou cartão de presente. Um estudo publicado
pela Infoscout e pela PYMNTS.com mostrou o Walmart Pay como a terceira
carteira móvel mais usada nos EUA em menos de um ano de implementação.
Mas a rede continua sua busca por melhorias na experiência do consumidor.
Uma nova tecnologia está em fase de testes nos EUA e promete acabar com as filas.
Pelo novo App, o cliente poderá escanear o código de barras do produto e, em 
seguida, a quantia será debitada do cartão de crédito. Depois é só mostrar 
o comprovante na frente da loja.

Leia a matéria completa em: 
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NOVA FERRAMENTA
AVANÇADA DE AUTOMAÇÃO 
DO SNAPCHAT

Leia a matéria completa em: 

Visando tornar-se uma plataforma que permita a segmentação
e mensuração por parte dos anunciantes, o Snapchat anunciou
um conjunto de ferramentas avançadas. Um novo serviço,
o  “Advanced Mode” , foi inserido na atualização da já existente
plataforma de gerenciamento de anúncios. Assim, as marcas,
agências e compradores de mídia podem implementar campanhas
em larga escala, com velocidade, e ainda conseguem encontrar
e aplicar audiências para essas ações. Além disso, o Snapchat
está com uma iniciativa de mensuração em parceria com algumas
empresas de marketing, como  Neustar MarketShare, Analytics
Partners, MMA, e Nielsen.

https://www.youtube.com/channel/UCstlxfDftR4poGCbJ4e9A2Q
https://www.youtube.com/channel/UCstlxfDftR4poGCbJ4e9A2Q
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TECNOPUBLICIDADE: CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E PUBLICIDADE
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A publicidade sempre utilizou as tecnologias
para aumentar a base de dados do público
e as vendas. Recursos que nunca foram
utilizados estão sendo estudados por algumas áreas 
da pesquisa científica e permitirão conhecer
o consumidor com profundidade, aumentando
a performance da comunicação. Esses recursos
estão sendo classificados dentro da tecnopublicidade.
Confira algumas dessas tecnologias:

Leitura das linhas faciais, permitindo captar

a disposição de compra.

Sensores instalados na pele para leitura

das ondas magnéticas, medindo o humor

e comportamento.

Leitura das ondas do cérebro, até então utilizadas 

apenas pela medicina, analisando os impulsos 

elétricos e descobrindo mais sobre o cliente.
Implantação de chips no corpo, medindo

vontades e preferências.

Leitura da dilatação das pupilas, uma vez

que isso acontece quando o consumidor gosta de algo.

TECNOPUBLICIDADE:
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E PUBLICIDADE

Leia a matéria completa em: 

https://www.youtube.com/channel/UCstlxfDftR4poGCbJ4e9A2Q
https://www.youtube.com/channel/UCstlxfDftR4poGCbJ4e9A2Q
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4 TENDÊNCIAS
GLOBAIS PARA 
FIDELIZAÇÃO

Muitas marcas possuem programas de fidelidade com o objetivo
de capturar dados de consumo e conseguir comunicar-se de forma 

personalizada com os clientes.
Em todo o mundo, observa-se a busca por inovação por parte desses 

programas, que vai além da relação de compra e venda
com seu público. 

Confira 4 tendências globais
para fidelização:



E
S

P
E

C
IA

L

PERSONALIZAÇÃO

O cliente deve ser visto como indivíduo e tratado
de forma personalizada. Quando o consumidor 
fornece seus dados, ele cria uma expectativa 
de que receberá um serviço único, sendo 
conhecido pela marca.

A rede de supermercados Sainsbury’s realiza 
uma ação diferenciada. Com base no perfil 
de compras de cada cliente, a empresa oferece 
receitas exclusivas.

Assim, o público pode preparar diferentes pratos
com os ingredientes que já costuma comprar.

23

4 TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA FIDELIZAÇÃO

HUB DE SERVIÇOS

Visando a melhoria da experiência de compra
do cliente, programas de fidelidade têm se tornado 
uma plataforma de serviços personalizados.

Um exemplo é o My Starbucks Rewards, no qual
o cliente pede seu café pelo aplicativo e quando
chega na loja já o encontra pronto.
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A marca deve mostrar comprometimento com seu 
público e oferecer recompensas por comportamentos 
que aparentam ser mais benéficos para o 
consumidor do que para a empresa. Dessa forma, 
é possível reforçar o posicionamento da marca e 
gerar engajamento. A rede americana de farmácias 
Walgreens conta com o programa Balance Rewards, 
no qual premia os clientes por atitudes saudáveis. 
O consumidor ganha pontos a cada distância corrida, 
a cada teste de glicose ou pressão e até por linkar 
o seu dispositivo wearable com o aplicativo do 
programa.

24

4 TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA FIDELIZAÇÃO

MECÂNICA ALTERNATIVA DE PONTOS

Mecânicas que se diferenciam do padrão dentro
dos programas de pontos estão fazendo sucesso.
Os millennials, por exemplo, mostram-se impacientes
com o método tradicional de ter que gastar um alto valor
para acumular pontos e só depois conquistar
uma recompensa. A rede de lanchonetes Panera
criou um sistema de recompensa em seu programa fora
do comum. O usuário realiza o cadastro e recebe
surpresas periodicamente.

Com um avançado Big Data, a marca define o que dar,
quando e com qual frequência surpreender cada cliente.
Assim, o consumidor
recebe mimos
inesperados,
como comprar
um café e ganhar
um muffin
de cortesia.

Leia a matéria completa em: 

RECOMPENSA POR COMPORTAMENTOS
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8 TECNOLOGIAS 
MAIS USADAS PELAS 

EMPRESAS
A série Next Tech, do site Adweek destacou, 8 tecnologias emergentes 

que estão sendo utilizadas pelas empresas em busca de mais resultados.
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8 TECNOLOGIAS MAIS USADAS PELAS EMPRESAS

HOLOLENS

Dispositivo da Microsoft de entretenimento 
baseado na realidade virtual. O usuário coloca
o aparelho na cabeça e um conteúdo é projetado
no ambiente em que ele estiver.

WAYMO

A Alphabet, conglomerado de empresas que 
inclui a Google, junto com a Lyft, empresa 
de caronas compartilhadas dos EUA, criou 
uma firma automotiva: Waymo. Tecnologia para 
carros autônomos que está sendo testada.

ARKIT

Plataforma da Apple que possibilita a criação
de objetos virtuais para colocá-los em ambientes 
reais. Assim, os desenvolvedores podem fazer 
tudo isso através da câmera, utilizando a realidade 
aumentada.

IBM WATSON

Sistema de programação cognitiva, ou seja,
um programa com capacidade de aprendizagem. 
Assim, o usuário pode alimentá-lo constantemente 
com novas informações que serão compreendidas.

26
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OCULUS RIFT

Desenvolvidos pela Oculos VR, são óculos
de realidade virtual aumentada, com foco
para jogadores de games.

AMAZON

A marca está construindo uma plataforma
para anúncios programáticos, segmentando
o público que será impactado pela propaganda. 
Além disso, está auxiliando outras empresas
no desenvolvimento de Apps ativados por voz.

GOOGLE GLASS ENTERPRISE

Um rebot do Google Glass que possibilitava
a interação dos usuários com diversos conteúdos 
em realidade aumentada através dos óculos. A nova 
versão apresenta um hardware melhor, voltado 
para soluções corporativas. Assim, mais leve, 
rápido e autônomo pode ser usado no dia a dia 
de diversos profissionais.

FACEBOOK MESSENGER

Aplicativo de conversa independente
do Facebook. Tem sido utilizado pelas marcas
para atingir o público e ainda desenvolver
a ferramenta de chatbot.

27

Leia a matéria completa em: 
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Neste ano, a KPMG, rede global de empresas que prestam serviços de auditoria, fiscalização e assessoria, juntamente 
com a The Consumer Goods Forum, rede global de indústria com varejistas e fabricantes de diversos países,
divulgaram uma pesquisa realizada com executivos de produtos de consumo. Confira os resultados:

O FUTURO DA FIDELIDADE PARA OS 
EXECUTIVOS DE PRODUTOS DE CONSUMO 

Leia a matéria completa em: 

28

Quatro em cada dez executivos acreditam que a fidelidade às marcas

terá um declínio nos próximos dois anos entre os consumidores.

Um terço enxerga como um problema a crescente

preferência dos clientes por compras online.

Três em cada dez estão preocupados

com o interesse do público em serviços imediatos.

contam com um aumento

na demanda por personalização 

nos próximos anos.

demonstram preocupações

com assuntos sociais 

e ambientais.29% 27%

http://abemd.org.br/noticias/estudo-mostra-que-s-15-dos-anuncios-sao-entendidos-rapidamente


Curtiu? Então aguarde. Em breve, traremos mais novidades 
do mundo dos programas de relacionamento para você.

Ou leia agora as outras edições

Obrigado pela leitura!

http://housecricket.com.br/trendspot/
http://www.housecricket.com.br/
https://www.facebook.com/housecricket/
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