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https://www.linkedin.com/in/ivanexposito/


SOBRE ESTA CHARLA
 Esta presentación é para todo o mundo con independencia do seu sector, dedicación ou posto. Todos

podemos aprender ou repasar algo :-)

 Esta charla non é técnica (sorry WP!). Se é a túa primeira WordCamp axudarache a quitar un pouco o medo

aos tecnicismos ;-)

 Existen moitísimos estudos sobre esta temática. Imos unilos a unha vision personal e “apretalos” en vinte

minutos.
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FIDELIZACIÓN DE 
CLIENTES



QUE É A 
FIDELIZACIÓN 
DE CLIENTES
“Conxunto de accións mediante as cales

pretendemos xerar un vínculo emocional duradeiro

e continuo co cliente”



0102

03

Relación
comercial
estable

A fidelización está moi vinculada á parte 

de marketing; non obstante, interveñen

outras moitas labores dentro do negocio.

É UN GRUPO DE ACCIÓNS

Queremos asegurar o vínculo co cliente

dun xeito fluído. Buscaremos a súa

confianza e afinidade co negocio.

TEN UN ALTO COMPOÑENTE 
EMOCIONAL

Tentaremos que a relación co cliente

sexa habitual ademais de duradeira; 

tanto en interacción como en hábitos de 

compra. 

BUSCAREMOS 
CONTINUIDADE

DESGLOSANDO A DEFINICIÓN



Coa fidelización estamos buscando prolongar a relación dun xeito

voluntario e mutuo (con implicacións emocionais).

Baseámonos nunha predisposición por ambas partes, non en obrigas.

NON É O MESMO 

FIDELIZAR

A retención de clientes pode apoiarse en obrigas (períodos de permanencia, 

restriccións contractuais, etc…) que non teñen por que implicar a 

satisfacción co cliente.

QUE RETER



VANTAXES DA
FIDELIZACIÓN

Máis vendas
Un cliente fiel compra de forma recurrente. Ademais, o 

gasto nas marcas ás que se é fiel é máis alto.

Máis económica 

que a captación

Captar un novo cliente resulta – en promedio – da orde

de entre cinco e sete veces máis caro que reter a un 

que xa é cliente.

Publicidade e 

referencias

Un cliente fiel recomendaranos e fará publicidade nosa. 

Non debemos subestimar o “boca a boca” (un 55% 

recomenda as marcas ás que son fieis). Ademais, un 14% 

faino en redes sociais.

Maior índice de 

tolerancia

Un cliente fiel fará caso omiso con maior facilidade a 

erros, cambios de prezos/características ou propostas

da competencia.

Axilidade no 

traballo

Un cliente habituado aos nosos métodos ou produtos

traballará con nós de forma máis rápida. Isto tradúcese

en aforros de tempo e personal. 



COMO O CONSEGUIMOS

A CLAVE SERÁ 

SUPERAR AS 

EXPECTATIVAS 

DO CLIENTE EN 

TODOS OS 

ÁMBITOS
É fundamental establecer sempre de base promesas e 

expectativas realistas que poidamos cumprir.
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A SATISFACCIÓN 
DO CLIENTE



CINCO CONDICIONANTES

Existen tantas clasificacións como estudos sobre o tema.



CON MATICES
Non todos os condicionantes teñen o mesmo peso á hora de gañar a confianza dos clientes:

 As características do produto, prezo e servizo serán os principais condicionantes. 

 As campañas de afiliación e fidelización teñen impacto se se fan ben (entre un 12% e un 18% máis de gasto), 

pero poden resultar tamén adversas e conseguir o efecto contrario (un 23% das ocasións xerarán

rexeitamento no público obxectivo).

 A innovación queda relegada a un segundo plano (arredor dun 5% no peso da elección) e agárdase máis de 

grandes empresas.



A SATISFACCIÓN NON BASTA

INSATISFACCIÓN
Sobra decir que isto é o extremo oposto. 

Partimos da premisa de que esta será

sempre a situación a evitar.

SATISFACCIÓN
A satisfacción do cliente tradúcese en que 

acadamos as expectativas que tiña de 

nós dun xeito, como mínimo, correcto.

FIDELIZACIÓN
Conseguir a fidelización sempre pasa por

superar as expectativas. Non queremos

solamente clientes, queremos fans da 

nosa marca.
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CLAVES



COÑECE
AO TEU 
CLIENTE
Parece obvio pero non sempre se fai: un 

coñecemento profundo do cliente é indispensable

para coñecer as súas demandas e ter claros os

puntos a satisfacer.



PRIMEIRO

SEGMENTA
A base para coñecer ao teu cliente é entender que non todos os clientes son iguais.

Podemos establecer diferentes grupos de clientes según os produtos/servizos demandados, o grao de asistencia que 

requiran, o seu volume de negocio, etc…

Para cada grupo, considera factores como os produtos ou servizos preferentes, o nivel de coñecemento no teu

campo, o poder adquisitivo… Nunca sobra información.



DESPOIS

DEFINE (ou cambia)

 Recompila as demandas de cada grupo para conformar un 

produto que resolva as súas necesidades:

 Características

 Dispoñibilidade

 Prazos de entrega

 Soporte ou asistencia

 Garantías e SLAs

 …

 Estudos de mercado, enquisas, opinións, etc… serán de gran 

axuda.

O PRODUTO
 Canto está disposto a pagar o cliente polo teu produto? 

Revisa factores como…

 Valor engadido

 Imaxe/prestixio

 Aforro

 Especialización

 …

 Será útil que revises os prezos da competencia, reviews dos 

consumidores, etc…

O PREZO



UNHA ADVERTENCIA!
A determinación de pares produto-prezo correctos non é unha medida de fidelización de clientes, senón un 

requisito sobre o que comezar a traballar. 

O prezo segue a ser (cada vez máis) un factor determinante na elección dun produto ou servizo polo que 

atoparnos “dentro de mercado” será a base sobre a que comecemos a traballar a confianza dos nosos clientes.



ESCOITA 
AO 
CLIENTE
A escoita do cliente é fundamental para poder

determinar o seu perfil, as súas necesidades e 

poder establecer un ciclo de mellora continua.

Escoitar ao cliente aforrará moito tempo en estudos

e valoracións sobre o servizo ou produto.



FACILITA

O CONTACTO
Establece todos os medios posibles para que o cliente che faga chegar a súa opinión:

 Email para aporte de feedback

 Enquisas de satisfacción

 Posibilidade de comentar os teus contidos

 Atención permanente ás redes sociais

 Interactuación presencial

 Reportes mediante o personal de atención ao cliente

 ….



NON AGARDES
A recopilación de feedback non é sempre un proceso reactivo. Anticípate e chama ao teu cliente.

Ademáis, a ninguén lle molesta que lle pregunten que tal lle vai :-)



FAI AO CLIENTE PARTÍCIPE
Involucra ao teu cliente nos teus proxectos e pide a súa opinión con regularidade.

Betas de proxectos, produtos piloto, accesos anticipados a novas características do produto, 

etc… son ocasións excelentes para que o cliente determine as prioridades do teu traballo.



AS TEMIDAS 
QUEIXAS
As queixas, ademais de excelentes ocasións para recibir feedback do cliente, 

son oportunidades de fidelización.



NON SON MALAS
O 96% dos clientes insatisfeitos non reclaman. Simplemente marchan sen posibilidade de 

darlles unha alternativa. 

Un cliente que se queixa está a darnos unha segunda oportunidade.

Son unha das fontes de feedback máis importantes. As críticas negativas serán as que 

inicien as melloras máis significativas no noso negocio.



OS CLIENTES ATENDIDOS REPITEN

54%

Problemas maiores

70% 82%

Queixas resoltas e priorizadas

95%

Queixas resoltas

Problemas menores



SON INEVITABLES
Todos somos humanos e nos equivocamos de vez en cando. A correcta xestión de 

queixas forma parte de todo negocio. 

Debemos deixar fora o estrés que poidan producir estas situacións e obrar con 

positividade.



ALGUNHAS INDICACIÓNS
1. Primeiro escoita ao cliente. Déixalle expoñer o problema con calma.

2. Asume responsabilidades. Empatiza co cliente e se hai un erro pide desculpas. 

3. Resume o problema e propón unha solución o antes posible.

4. Dalle prioridade á xestión, asume prazos curtos e ten ao cliente informado en todo momento.

5. Se che é posible, compensa ao cliente, recolle feedback pola súa parte e asegúrate de que 

queda satisfeito.



E ALGUNHAS RECOMENDACIÓNS
1. A formación é importante: o control emocional e as habilidades de comunicación son decisivas.

2. Non é unha situación para debater, senón para aportar solucións: nunca debes escusarte co 

cliente e moito menos discutir con el.

3. Establece medidas de corrección e de prevención: evita as queixas recurrentes unha vez as 

recibes por primeira vez.

4. Leva un rexistro: procura diminuír sempre a gravidade e a frecuencia das queixas recibidas.



PREMIA
AO CLIENTE
E CREA 
AFINIDADE
Fai que o cliente se identifique cos valores da túa marca e 

recompensa a súa confianza.

É importante levar a cabo tarefas de xeito continuo que reforcen o 

vínculo co negocio.



RECOMPENSA AO 

CLIENTE

 Programas de afiliación

 Programas de revenda

 Descontos por volume

 Descontos en base a antigüidade

 …

BENEFICIOS ECONÓMICOS

 Tempos de entrega/resolución máis curtos

 Maior nivel de soporte e asistencia

 Acceso anticipado a funcionalides, proxectos en beta ou

información de ofertas futuras

 Regalos de produtos

 … 

BENEFICIOS NO SERVIZO



TRANSMITE A TÚA IMAXE
A fidelidade dos clientes ten correlación directa - nunha porcentaxe importante dos casos - coa imaxe do teu negocio. 

 Imaxe corporativa

 Valores e ideoloxía

 Responsabilidade social corporativa

 Proximidade xeográfica e/ou cultural

 Innovación

 …



APORTA VALOR
Non te limites ao teu produto ou ao teu servizo. Leva o teu negocio un paso máis alá.

 Ofrece axuda gratuíta en temas nos que sexas especialista. 

 Colabora cos teus clientes e leva a cabo iniciativas win-win que repercutan en beneficios para todos.

 Ten ao cliente ao tanto de novas do seu interese de xeito puntual.

 Crea comunidade

 …



COIDA A 
ATENCIÓN
A atención ao cliente - antes, durante e tras o proceso de compra –

e un factor fundamental que condiciona a fidelidade do cliente e 

mesmo pode suplir carencias ou diferenzas de prezo no produto.



SOBRE A 
ATENCIÓN AO 
CLIENTE
 A atención ao cliente é unha das bases principais nas que se sustenta a fidelización do 

cliente.

 Estará presente en toda a vida do cliente (dende o asesoramento ata a baixa, pasando pola

compra e a xestión de dúbidas ou incidencias).

 Constitúe “a cara e a voz” do noso negocio e, en moitos casos, marcará a primeira (e máis

importante) impresión do cliente.

 Condiciona enormemente a elección dun produto. Un 60% dos consumidores está disposto a 

pagar máis por un produto se lle asegura un alto nivel no servizo ao cliente.



SEIS PREMISAS

01

O contacto co cliente debe ser sempre o 

máis áxil posible.

 Inmediatez

 Dispoñibilidade garantizada

 Omnicanalidade

CONTACTO

02

Evita os protocolos fríos e que 

despersonalizan ao cliente. 

Emprega unha linguaxe correcta pero

próxima e que transmita confianza. 

Personaliza as comunicacións co cliente

sempre que sexa posible.

PROXIMIDADE

03

Actúa sempre de xeito claro e honesto. 

Dedica á correcta información do cliente

todo o tempo preciso e recoñece con 

franqueza tanto o que podes facer por el 

como o que non.

TRANSPARENCIA
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O cliente busca complicidade e confianza

pero tamén efectividade e 

profesionalidade. 

A formación non é unha opción, senón

unha inversión obrigatoria.

RESOLUCIÓN

05

Procura sempre anticipar as posibles

necesidades e problemas do cliente. 

Fai uso de ferramentas como sistemas

de xestión de consultas/incidencias e 

CRMs para ter un historial de cada caso.

PROACTIVIDADE

06

A positividade contáxiase. 

É fundamental manter unha actitude

construtiva fronte ao cliente. 

Coidar e motivar ao personal que 

atenderá ao cliente é a base para 

transmitir estas actitudes.

ACTITUDE
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MÉTRICAS



SOBRE AS 
MÉTRICAS

 Como en todo proxecto, nunha estratexia de fidelización debemos

medir os resultados periodicamente. 

 Os que figuran a continuación son algúns dos KPIs máis

frecuentes, pero non necesariamente os únicos.

 Recordemos que un indicador está suxeito a un contexto (sector, 

momento do estudo, etc…). Sempre se deben analizar con 

perspectiva.
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02

0304

05

06

Ratio de Rendabilidade por Cliente

(CPS)

Life Time Value (LTV)

Net Promoter Score (NPS)

Índices de Satisfacción

Tasa de Deserción/Cancelación

Tasa de Retención

SEIS MEDIDAS FRECUENTES



Devolve un índice que relaciona os ingresos derivados dun cliente e os seus gastos.

Enmárcase sempre dentro dun período tempo concreto (ex: dentro dun exercicio anual).

A súa fórmula é a seguinte:

CPS = (Total ingresos – Total gastos) / Total gastos

RATIO DE RENDABILIDADE POR CLIENTE 

(CPS)



Devolve un valor promedio do beneficio esperado dun cliente.

É importante segmentar o tipo de cliente ao que o enfocamos. 

Proporciona unha estimación futura.

A súa fórmula é a seguinte:

LTV = Valor venta media X Repetición de venta X Tempo de vida medio do cliente

LIFE TIME VALUE (LTV)



Devolve un valor baremado que indica o grao de recomendación dos nosos clientes.

Clasifica aos clientes en tres grupos: 

 Promotores (valoran o noso servizo de excelente)

 Neutros (valoran o noso servizo “de notable”)

 Detractores (valoran o noso servizo como mediocre ou non satisfactorio).

A súa fórmula é a seguinte:

NPS = % Promotores - % Detractores [-100,100]

NET PROMOTER SCORE (NPS)



Devolve a porcentaxe de clientes que repite compra/renovación de servizos con nós.

Debemos enmarcalo a un segmento de clientes/productos concreto (ex: campañas

periódicas de anuncios en RRSS).

Daranos unha medida conxunta tanto dos clientes fieis como dos que manteñen un 

grao de satisfacción aceptable.

TASA DE RETENCIÓN



Devolve un índice complementario (e inverso) ao anterior.

Esta medida é un punto partida. Debemos completala con máis información:

 Motivo do abandono (prezo, servizos prestados, etc…)

 Plan de acción (como correxiremos as carencias que levaron á perda do 
cliente/contrato)

 Revisión de medios/marxes de beneficio…

 …

TASA DE DESERCIÓN



Conxunto de métricas derivadas da consulta directa a clientes.

Probablemente a medida máis sincera e menos suxeita á interpretación.

Podemos establecer moitos mecanismos de recollida de información (feedback).

Será un mecanismo fundamental para establecer plans de mellora.

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN



Xa para 
rematar, un 
conselliño a 
ter
presente…



Ao marxe de números, vendas, e cotas de mercado, a 

fidelización do cliente é unha cuestión de ética. 

Agradece e valora sempre a quen che brinde a súa

confianza.



PREGUNTAS?

Iván Expósito

MOITAS GRAZAS


