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Objetivos e Finalidade 
 

A fidelização de clientes é um processo que consiste em desenvolver um relacionamento 

positivo entre os clientes e a sua empresa.  

 

Este é o primeiro passo para o cliente voltar a comprar os seus produtos ou serviços. 

 

Uma relação de confiança, forte e positiva entre o cliente e a sua empresa vai ajudar a reter 

os clientes existentes e angariar novos, fazendo com que se tornem fãs e defensores da 

sua marca, potenciando ainda a recomendação a outros potenciais clientes. 

 

Deixe de competir em preço com os seus concorrentes e crie um plano de fidelização de 

cliente com o Add-on Fidelização de Clientes para PHC GO.   
  

Um cliente fidelizado vai certamente voltar a comprar os seus produtos ou serviços! 
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Manual de Utilização 
 

1.  Parametrização Inicial 
 

Para fazer a parametrização inicial deverá aceder ao menu principal, expandir o separador “Definições”, 

de seguida expandir o separador “Gerais” e por fim clicar na opção “Parâmetros” (imagem abaixo à esquerda). 

 

 

  
 

 

No ecrã de parâmetros deverá abrir a secção “Fidelização de Clientes” onde encontrará dois parâmetros 

(imagem acima à direita). Para editar os parâmetros basta que clique no botão “Edite” no canto superior 

direito. 

 

• Valor gasto para acumular um ponto (euros): identifica o valor (em euros) que deverá ser gasto numa 

compra para que o cliente acumule um ponto. Este ponto acumulado equivale a 1 euro a ser 

descontado em compras futuras. Por defeito este parâmetro encontra-se com o valor 100. 

 

• Valor mínimo da Fatura (euros) para poder descontar pontos: identifica o valor mínimo (em euros) 

que uma Fatura deve ter para que se possam descontar pontos. Por defeito este parâmetro encontra-

se com o valor 0. 

 

Assim que terminar a alteração dos parâmetros deverá clicar em “Grave”. 
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2.  Clientes Aderentes 
 

Para definir que um cliente faz parte do Plano de Fidelização teremos de dar essa informação na ficha do 

cliente: 

• Acedendo ao ecrã de Clientes, escolhemos um cliente e clicamos no botão “Edite”.  

• No cabeçalho da ficha de cliente passa a haver uma opção “Adesão Fidelização Clientes” que deverá 

ser selecionada no caso de o cliente em questão ter aderido ao Plano de Fidelização. 

• Depois de selecionar a opção clique no botão “Grave” e o cliente passará a beneficiar do Plano de 

Fidelização. 

 

 
 

Ainda na ficha do cliente, passamos a ter um extrato dos pontos do cliente (débitos, créditos e saldo). 

Para isso, basta aceder à secção de “Análises”, pesquisar por “Extrato” e escolher a opção “Extrato de 

Pontos”. 

Ao abrir a análise deverá escolher um intervalo de datas e clicar no botão “Execute a análise” e será 

desenhado o extrato de pontos do cliente entre as datas escolhidas. 
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3.  Acumulação de Pontos 
 

Depois de tudo corretamente configurado, a ferramenta está pronta a ser utilizada. 

Para acumular pontos os clientes deverão comprar-nos artigos ou serviços e em função do seu gasto 

poderão acumular mais ou menos pontos. 

 

Ao gravar um documento de faturação para um cliente que tenha o campo “Adesão Fidelização Clientes” 

assinalado, esse cliente acumulará os pontos referentes ao valor total da fatura (iva incluído) tendo em conta 

o parâmetro definido no ponto 1 deste manual - “Valor gasto para acumular um ponto (euros)”.  

 

Abaixo alguns exemplos (tendo em conta que o parâmetro “Valor gasto para acumular um ponto (euros)” 

está com o valor 100): 

• O cliente Manuel Maria faz uma compra de 99€ (valor total com iva incluído) acumulando 0 pontos. 

• A cliente Maria José faz uma compra de 235€ (valor total com iva incluído) acumulando 2 pontos. 

• O cliente Gosto Pela Música faz uma compra de 100€ (valor total com iva incluído) acumulando 1 

ponto. 

 

Ao acumular pontos, estes ficarão logo disponíveis para serem descontados em compras futuras. 

 

 

 

4.  Consumo de Pontos 
 

Os pontos acumulados pelos clientes servirão como desconto financeiro em compras futuras.  

Ao criar uma fatura, escolhendo um cliente que tenha Pontos disponíveis, será mostrada uma mensagem no 

canto inferior direito a informar que o cliente possui X pontos disponíveis. No cabeçalho do documento, no 

campo “Pontos Disponíveis” fica também o registo de pontos disponíveis do cliente. Este campo está como 

não editável e servirá apenas para consulta. 

 

No campo “Pontos a Descontar” deverá ser o local onde se colocam os pontos que se pretende que 

sejam descontados ao cliente. Cada ponto descontado significará um desconto financeiro de 1€ sobre o valor 

total da fatura (com iva incluído). A ferramenta já valida se o campo “Pontos a Descontar” é igual ou inferior 

ao campo “Pontos Disponíveis”, para evitar erros de digitação. 

 

Ao gravar a fatura, será validado se o valor total da fatura com iva incluído é igual ou superior ao valor 

mínimo necessário para se fazerem descontos de pontos (segundo parâmetro de secção 1 deste manual). 

Se não for, é dada essa informação no canto inferior direito, impedindo a gravação do documento. 

 

No caso de o valor total da fatura com iva incluído ser igual ou superior ao parâmetro em questão, é 

colocado o desconto financeiro no documento de faturação e é lançado o movimento de débito de pontos da 

tabela de pontos para aquele cliente (para que o saldo seja decrementado e o extrato passe a apresentar 

este movimento). 
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5.  Tabela de Movimentação de Pontos 
 

Apesar de todos estes automatismos explicados acima, foi criado também um ecrã para se poder 

consultar, introduzir, alterar e apagar movimentos de pontos. Este ecrã poderá servir por exemplo para fazer 

correções manuais a alguns movimentos que tenham sido criados de forma incorreta ou até mesmo para 

atribuir ou retirar pontos a clientes por qualquer motivo que possa ser útil. 

 

Ao aceder ao menu aplicacional, expandindo a opção “Clientes” terá disponível a opção “Movimentação 

de Pontos”. Este botão leva-nos para uma listagem com todas as movimentações de pontos de todos os 

clientes (seja de entrada ou de saída de pontos). Tal como em qualquer outro ecrã, poderemos consultar a 

listagem de registos, poderemos aceder a um registo para o alterar ou apagar e poderemos introduzir um 

registo novo. 

 


