
O envolvimento não é tão antigo como na área de assinaturas, por
exemplo, mas desde que o setor automobilístico descobriu o apoio efetivo que

o Marketing Direto pode lhe proporcionar na venda de veículos e fidelização de
clientes, a utilização das ferramentas como mala direta, telemarketing e e-
mail marketing está cada vez mais presente no mix de comunicação e marketing

das empresas do setor. Sejam montadoras, sejam concessionárias.

As empresas que fazem uso regular da disciplina são unânimes em

reconhecer a importância crescente do Marketing Direto em suas ações. Trata-
se de um setor que precisa traçar estratégias agressivas e ao mesmo tempo
eficientes para atrair um cliente permanentemente assediado por ofertas que

Mala direta para campanha de
pré-venda do Ford Eco Sport
para clientes potenciais que
recebeu troféu prata no X
Prêmio ABEMD e superou as
expectativas com retorno de
618% sobre o investimento

significam muito mais do que simplesmente a aquisição de um veículo.
Na realidade, a compra de um automóvel se reveste de fatores subjetivos,

mas determinantes, que podem ser genericamente classificados como "de-
sejo de consumo". Conforme assinala Victor Bialski, gerente de Comunica-

ção de Marketing da Ford Brasil, o carro é o segundo bem de consumo social

mais desajado (perde somente para o imóvel).

Como se comunicar com um cliente com tantas opções de compra é
um desafio que encontra no Marketing Direto um valioso aliado para ser

enfrentado. Especialmente numa época em que a indústria automobilísti-
ca nacional experimenta um salto de produção. Segundo projeções da

Anfavea, entidade que representa as montadoras de veículos automotivos,

até o final de 2004 serão produzidos cerca de 2,1 milhões de veículos, entre

automóveis, caminhões e ônibus. Esse volume supera, de longe, os núme-

ros registrados em 2003. Somente entre janeiro e agosto deste ano a indús-

tria nacional concluiu 1,424 milhão de unidades, total que supera em
21,3% a produção do mesmo período em 2003.

Trata-se, portanto, de um segmento de enorme importância para a

economia brasileira. E também competitivo. Montadoras e concessionárias
travam duras "batalhas" para atrair os cliente para a sua marca e fidelizá-

los. Nessa luta, ganha pontos quem conhecer melhor o consumidor, souber
interpretar suas preferências, entender e processar adequadamente suas
particuloridades. E é nesse ponto que entra o Marketing Direto, com seus

conceitos, seus diferenciais e suas ferramentas.



VICTOR BIALSKI, GERENTE DE COMUNI-
CAÇÃO E MARKETING DA FORD BRASIL:

"A Ford acredita muito em Marketing
Direto. Ano a no aumenta o share de
participação do Marketing Direto em seu
orçamento para comunicação"

Relacionamento por excelência
O avanço do Marketing Direto no setor acontece na exata medida em

que as montadoras e concessionárias passam a valorizar cada vez mais o

relacionamento com seus clientes e prospects. Essa preocupação, que de certa
forma é recente, tem uma explicação na própria natureza do negócio. Uma
família de razoável poder aquisitivo poderá adquirir no ciclo de vida de seus
integrantes um grande número de veículos, sem contar acessórios e serviços

complementares. A soma desses gastos pode chegar, facilmente, a algumas

centenas de milhares de reais. É de enorme interesse, portanto, investir na
fidelidade da família. Conhecer a satisfação do cliente em relação ao produto

e saber, por exemplo, que tem um filho em idade de ganhar seu primeiro carro
são informações valiosas que podem se transformar numa venda.

Esse processo definiu o início da adoção das ferramentas do Marketing
Direto por parte de grande número de empresas do setor. Foi o caso da Renault

do Brasil, que no ano 2000 criou a direção de relacionamento com clientes

para coordenar suas ações de relacionamento one-to-one. Segundo explica
Luiz Eduardo Pacheco, diretor de Relacionamento com Clientes da Renault do
Brasil, "o Marketing Direto colabora para as ações de vendas, pós-vendas,

relacionamento e fidelização dos clientes à marca. Há ainda uma diferencia-

ção quanto à intensidade e formato dos modelos de envio ou approach, em

razão do valor que cada cliente tem". Para definir essas abordagens, a empre-
sa utiliza o resultado do lifetime value (valor do cliente no tempo), especifi-

cando assim os grupos de clientes a serem comunicados, ação por ação.
Em suas ações de relacionamento, a Renault faz uso das diversas armas

do arsenal do Marketing Direto, como mala direta, e-mail marketing,

telemarketing e abordagens one-to-one. Embora Luiz Eduardo destaque que

o investimento se sustenta ao longo do tempo, ele assinala que "a importân-

cia do Marketing Direto está crescendo junto às demandas de lançamento de
produtos e ações de venda e de fidelização".

Outra empresa de origem francesa, a Peugeot, também possui uma

gerência que trata especificamente do marketing de relacionamento. Segun-

do Mariângela Santos Mano, titular desse setor, o Marketing Direto vem sendo

utilizado para obter melhores respostas na prospecção e fidelização de clientes

ao proporcionar segmentação dos públicos e personalização das mensagens.

Como exemplo de ação bem sucedida, Mariângela Mano lembra o lan-

çamento do 206 Nova Geração. "Nessa campanha oferecemos com exclusivi-
dade para os clientes Peugeot um CD Player com comando no volante se

comprasse o novo modelo", lembra ela. O resultado foi altamente animador.
As vendas para clientes praticamente duplicaram no período da promoção.

Diferendador eníre os montadoras
Para situar adequadamente a função que o Marketing Direto desempe-

nha para as montadoras, Victor Bialski explica o contexto em que ocorre a

venda de um veículo. Segundo comenta, não se trata de uma compra por
impulso, em que o consumidor vai a uma concessionária e sai com o primeiro
veículo que lhe agradar. "Ele escolhe antes, fazendo um shopping de preços,

analisando as alternativas nas concessionárias, nos eventos promocionais, na
Internet, nos jornais", explica. A decisão, além de demorada, é compartilhada

com seus parentes. "Cada vez mais, membros da família fazem parte das
decisões e 70% das compras são feitas ou influenciadas pelas mulheres",
esclarece Bialski.

Diante desse processo de múltiplas variáveis, a mídia de massa tem um

papel muito importante, mas o Marketing Direto, para o executivo da Ford, "é

fundamental, pois representa o diferenciador entre as montadoras". Essa dife-



JOÃO BATISTA CIACO, DIRETOR DE PUBLICIDADE E
MARKETING DE RELACIONAMENTO DA FIAT:

"Ações de Marketing Direto são muito importantes
pois personalizam a comunicação e o contato da
marca com o cliente, permitindo uma melhor e mais
satisfatória experiência de marca"

renciação permite mostrar os atributos do carro, gerando confiança e relaciona-

mento. "Muitos veículos são comprados por indicação e quanto móis a montadora
se aproxima do consumidor, maior a confiança gerada pela marca", resume
Victor Bialski. Por essa razão, a Ford promove uma permanente integração entre

as ações de comunicação de massa e de comunicação dirigida. Segundo escla-

rece, "a mídia de masso é para todos; já o Marketing Direto vai ao ponto. É

dirigido e orientado para o consumidor-alvo".

A historio do Marketing Direto dentro da Ford já tem oito anos e permeia
o relacionamento em todas as áreas da companhia (de carros a caminhões, de
peças a crédito ao consumidor). Em 2001, a montadora realizou a integração de

todas as suas bases de dodo, unificando seu datobase. Qualquer área pode

atualizar e utilizar essas informações.

O instrumental do Marketing Direto comprovou toda a sua eficácia numa
ação de pré-venda do Ford EcoSport, case que conquistou um troféu no X

Prêmio ABEMD. Nessa ação foi enviada umo mala direta para clientes poten-

ciais, convidando-os para um evento. O conceito da campanha de mídia de
massa - "Bem-vindo à vida" - foi perfeitamente adaptado para a comuni-
cação dirigida. Além do convite para o test drive durante o evento, o prospect

recebia duas ofertas: um relógio exclusivo para o test drive e um CD Player para

a compra do EcoSport. Estabeleceu-se como objetivo da campanha a realiza-
ção de 3 mil test drives e a venda de 200 unidades. O resultado, entretanto, foi
largamente superado (índice de 618%): cerca de 11 mil pessoas expe-

rimentaram o novo carro antes do lançamento e foram vendi-

das l .168 unidades. "O Marketing Direto não é só um comple-

mento. Para a Ford, é uma ferramenta por si, indicada quando
se tem um público já certo ou quando se quer falar com um
público específico", conclui Victor Bialski.

Contato da marca com o cliente
Outro importante popel desempenhado pelo Marketing Direto no

segmento automotivo é a possibilidade de promover um contato da marca
com o cliente, permitindo uma melhor e mais satisfatória experiência de

marca. Essa é a compreensão de João Batista Caco, diretor de Publicidade e

Marketing de Relacionamento da Fiat. Segundo comenta, "experiência de mar-

ca é a palavra de ordem no mercado automotivo hoje e nós trabalhamos para

tornar todos os contatos do cliente com a marca uma experiência agradável,

prazerosa e interessante, revertendo-se em compras presentes e futuras, ou seja
fidelidade".

A montadora utiliza o Marketing Direto desde 1998, realizando campa-

nhas de test drive, recall e lançamento de novos produtos. A ferramentas mais

usodas são mala direta - para lançamentos, promoções e pós-venda -,
telemarketing - em ações de welcome calls, recalls, atualização de cadastros
e vendas - e e-mail marketing - divulgação de promoções e lançamentos
para a base de clientes e prospects que se cadastram no site da empresa. "O

Marketing Direto é o instrumental mais indicado quando precisomos medir

com precisão o impacto de uma campanha em uma base bem segmentada e
o retorno proporcionado especificamente por aquela abordagem", esclarece o
executivo da Fiat.

A política de comunicação da empresa também prioriza a integração

das ações de comunicação. "Procuramos sincronizar nossas campanhas de
Marketing Direto com as ações que fazemos em outros meios de comunicação,

para que haja maior sinergia em nossas mensagens", assinala Ciaco. Essa
postura fez com que a montadora alcançasse excelentes resultados em vendas

(cerca de 4%) e "degustação" (móis de 65 mil test drives) na campanha de



lançamento do Siena e Palio Weekend Flex. "O Marketing Direto é uma das
chaves para nos diferenciarmos com relevância para nossos clientes e perante

o mercado", conclui.

O enraizamento da disciplina acontece também nas concessionárias,

que vem percebendo com clareza cada vez maior a importância de manter um
relacionamento permanente com seus clientes. A Top Car, rede de concessioná-

rias BMW em Santa Catarina, é um exemplo disso. Segundo seu gerente de
Marketing, Santiago Edo, é por meio dessas ferramentas que eles conseguem

alcançar seus clientes, que conforme define, "são pessoas que exigem um trata-

mento único e diferenciado". Por essa razão, do total da verba destinada para

comunicação, somente 10% é aplicada em mídia tradicional. "A maior parte vai

para ações de relacionamento, eventos e merchandising", revela Santiago Edo.
Ele lembra que por meio de uma ação de relacionamento muito bem

planejada e executada, foi possível inverter o desempenho de uma das lojas

da rede - situada em Joinville - que vinha apresentando resultados abaixo

do esperado. "Aproveitamos o lançamento da Série 5 para atrair nosso públi-

co, convidando cerca de 300 pessoas para um evento. O investimento de R$ 35
mil proporcionou um retorno em vendas de R$ 1,5 milhão e a loja passou a ser
reconhecida e gerar excelentes resultados", comemora o gerente de Marketing.

O Marketing Direto invadiu galpões de montadoras e concessionárias,
fornecendo um combustível de elevada octanagem, turbinando vendas e

relacionamentos.



Cada vez mais se ouve falar em montadoras que
investem em marketing de relacionamento. Poucas es-
capam. E o motivo é muito simples: o quanto um
mesmo consumidor pode valer para uma mesma
montadora de automóvel se ele e seus familiares fo-
rem fiéis à marca ao longo de sua vida?

Fazendo uma conta rápida, se considerarmos
uma média de quatro anos para troca de carro e faixa
etária dos 21 aos 60 anos de um mesmo consumidor
(sem ainda considerar seus familiares), este poderá
ter trocado de carro quase l O vezes. Se estimarmos um
valor médio de R$ 20 mil para o preço do carro (sem
contar o gasto com acessórios e serviços, ou seja, cross-
selling) e a possibilidade de troca por modelos mais
luxuosos ou completos (up-grades), isto significa uma
receita de aproximadamente R$ 200 mil para um único
cliente ao longo de sua vida (Life Time Value: LTV).

Se este cliente tiver um cônjuge e dois filhos,
este valor pode chegar a R$ 500 mil por domicílio. É
lógico que aqui estamos simplificando a conta, mas
mesmo que deforma aproximada, já conseguimos ter
uma noção da importância de cada um dos clientes de
uma marca, em âmbito individual e domiciliar.

Isto sem contar a influência deste mesmo clien-
te em sua roda de amigos e companheiros profissio-
nais. Falar de carros é uma atitude muito comum es-
pecialmente entre os "apaixonados" por automóveis. Se
esta atitude for estimulada (campanhas member-get-a-
member), pode trazer resultados surpreendentes.

Dentro desta lógica, é muito clara a importância
de se investir em relacionamento pós-venda, estimu-
lando a recompra da marca e a utilização da rede de
peças e serviços autorizados, especialmente no Brasil,
onde as oficinas paralelas e peças não originais ocu-
pam espaço de mercado considerável e, por isto, ga-
rantir que um cliente seja fiel às peças e serviços da
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rede de concessionárias é mais um desafio.
E quanto e como o marketing de relacionamento

pode ajudar? Muito. Estabelecendo motivos de relaci-
onamento em datas estratégicas (revisões programa-"
das, revisões de férias, etc) e sistemas de recompensa
(pontuação, por exemplo) pela fidelidade do cliente à
marca (quanto mais gasta em serviços e peças, mais
vantagem possui).

Além do raciocínio do LTV para pós-venda, mo-
delos de automóveis estão cada vez mais segmenta-
dos. Portanto, no momento de captar novos clientes,
possuir uma estratégia de Marketing Direto comple-
mentar aos esforços tradicionais, normalmente inte-
grando comunicações dirigidas altamente segmenta-
das off-line e online aos esforços de mídia de massa,
já não é mais uma novidade. É quase uma regra na
definição do mix de comunicação.

Para veículos ligados a frotas ou atividades em-
presariais (como caminhões e vans) a definição do
público-alvo (empresas de pequeno, médio ou grande
porte em segmentos específicos) torna a utilização do
Marketing Direto ainda mais recomendável.

E tem mais: a compra do carro é um processo
decisório demorado, normalmente precedido de idas e
vindas e visitas a muitas concessionárias e marcas
concorrentes. Por isto, monitorar este relacionamento
pré-venda é também atribuição do Marketing Direto,
que pode contribuir para a organização do processo de
monitoramento de interessados (agradecimento pela
visita à concessionária, cadastramento dos dados bási-
cos do prospect, e-mail ou ligação defollow-up, scripts
adequados, etc).

Outra estratégia muito utilizada na fase de ven-
da é o chamado DRTV ou DRPrint (Direct Response TV
ou Direct Response Print), que busca agregar à publi-
cidade estímulos à resposta que gerem interesse num

test-díive, normalmente um forte cal! to actíon para
um toll-freeou website com uma oferta especial (sor-
teio, brinde ou condição de pagamento diferenciada).

.= : .r Algumas montadoras realizam ações promocio-
nais de estímulo ao test-díive, independente de existir
uma campanha específica na mídia de massa. Estas
promoções (sorteios, brindes, ações promocionais)
podem estar ligadas ao lançamento de algum veículo,
às principais datas de varejo (Mães, Pais, Natal) ou
ainda a momentos inerentes à sazonalidade histórica
de vendas da montadora (incentivo em momentos de
baixo volume de vendas).

Para carros extremamente luxuosos é interes-
sante se pensar na realização do test-drive em algum
local diferenciado (o autódromo, por exemplo) ou ain-
da no test-drive "a domicílio".

Um dos maiores desafios das montadoras em
suas estratégias de Marketing Direto - para captar ou
para reter clientes - é a integração com a sua rede de
concessionárias. Muitas vezes um cliente se encanta
com uma ação da montadora, mas se decepciona com
o atendimento da concessionária. E aqui está mais
uma oportunidade ao marketing de relacionamento:
estabelecer estratégias de aproximação, treinamento e
conscientização da rede de concessionários (relaciona-
mento BtoB), para que haja sinergia e coerência de
posturas e atitudes entre cada concessionária e a fábrica.

Para finalizar, tenha em mente que todos os
esforços de Marketing Direto aqui citados são passí-
veis de medição de resposta e análise do retorno sobre
o investimento realizado (ROÍ). Esta talvez seja a grande
vantagem de se utilizar o Marketing Direto dentro do
mix de comunicação de uma montadora e concessio-
nária de veículos.

* Otávio Dias (otavio.dias@greyzest.com.br) é vice-presidente da
GreyZest Direct.


