
O varejo brasileiro descobre os
benefícios que o Marketing Dire-
to pode trazer ao relacionamen-
to com os clientes

Nos Estados Unidos, há muito tempo o varejo faz amplo uso das
ferramentas de Marketing Direto. Comparado ao mercado norte-america-
no, aqui ainda estamos no começo, mas já descobrimos os benefícios de-
correntes da boa utilização da disciplina, principalmente porque o setor é
quem detém a informação privilegiada do comportamento de compra do
consumidor. Com isso, pode promover a segmentação dos públicos e conse-
quentemente manter uma relação mais estreita com aqueles consumidores
de maior interesse, em geral os que compram mais.

Um dos indicadores de sucesso do varejo, e talvez o mais importan-
te, é exatamente o volume de vendas que alcança. Porém, apenas saber
quanto se está vendendo mais não basta. São as ações de Marketing
Direto que permitem identificar quem comprou, quando, quanto, em
quais momentos. "0 histórico detalhado dos resultados das campanhas
costuma ser muito rico e possibilita sempre a criação de novas ações
cada vez melhores", atesta Celso Amâncio, diretor executivo do cartão
Carrefour. 0 grupo Carrefour atua no Brasil com 96 lojas no formato
hipermercado com essa marca e outras 97 com a marca Champion. A
divisão Cartão Carrefour administra aproximadamente 4 milhões de car-
tões private label (de ambas as marcas). "São responsáveis por boa
parte do faturamento global", acentua Amâncio.



"Conseguimos criar modelos estatísticos de com-
portamento de compra e consumo via cartão"
Celso Amâncio do Carrefour

Em um setor comoditizado, onde tudo é mui-
to igual, desde os produtos, os serviços, os layouts
das lojas, a exposição das mercadorias, o dife-
rencial pode estar justamente no relacionamen-
to. "Precisamos fazer com que nossa marca e nos-
sas lojas sejam queridas pelos clientes. Esse é
um dos desafios do Marketing Direto", diz a ge-
rente de marketing e relacionamento do Magazi-
ne Luiza, Valéria de Araújo. Uma forma de atin-
gir este intento foi detonando a Operação

Bumerangue, "um incentivo interno que estimu-
la nossos funcionários a fidelizar clientes" (veja
case Operação Bumerangue - Magazine Luiza
nas páginas seguintes). Com 337 lojas, incluin-
do a unidade online, e 9.500 funcionários, o
Magazine Luiza tem uma carteira invejável de 6
milhões de clientes.

Comportamento de compra
0 contato direto com o consumidor no

ponto-de-venda possibilita ao varejo o privi-
légio de monitorar o comportamento de com-
pra de cada um e a consequente estruturação
de um database marketing atualizado e rico
em informações, elemento fundamental para
qualquer investida. No Magazine Luiza, os pri-
meiros estudos datam de 1997. No ano se-
guinte, a empresa desenvolveu a segmentação
de clientes. "Essa segmentação resultou em
nosso Cliente Ouro", explica Valéria. 0 proces-
so envolveu a análise de quantidade de com-
pras, pagamentos, relacionamento coma marca

Celso Amâncio, diretor executivo
do cartão Carrefour

entre outros itens. "Capturamos e analisamos
os dados dos cl ientes; montamos a
segmentação e desenvolvemos estratégias
objetivando os clientes desejáveis, propondo
um valor que premie esse cliente".

Para tanto, o Magazine Luiza promoveu
o Dia de Ouro, uma oção voltada ao Cliente
Ouro, na qual essa consumidora participa de
um evento na loja, além de ter acesso a taxas

Valéria de Araújo, gerente de marketing
e relacionamento do Magazine Luiza

"Precisamos fazer com que nossa marca e nossas
lojas sejam queridas pelos clientes. Esse é um dos
desafios do Marketing Direto"
Valéria de Araújo do Magazine Luiza



Abaete Azevedo, presidente para o América Latino do Rapp Collins

e planos exclusivos. Cada loja é aberta por um curto período de tempo

apenas para essa cliente (modelo portas fechadas). 0 convite é feito

por mala direta e telemarketing. "A ação reforça não só o vínculo com

o Cliente Ouro, pela experiência deste dia, como também a marca do

Magazine Luiza e de seus parceiros".

Embora admita estar num estágio inicial de aplicação das diversas

ferramentas de Marketing Direto, o Carrefour também se vale atualmente de

um database marketing estruturado através de seu Cartão Carrefour. "Conse-

guimos criar modelos estatísticos de comportamento de compra e consumo via

cartão", diz Amâncio, que no ano passado realizou algumas ações piloto para

validar a estrutura do database. "Hoje aplicamos ações combinadas via mala

direta e telemarketing".

Construção de marca
Mas qual seria a diferença fundamental entre uma empresa de varejo

comparativamente a outros setores quando se trata do emprego do Marketing

"No varejo, há o fator 'cultural'
influindo com mais força para as solu-
ções de propaganda e promoção"
A b a e t e A z e v e d o d a R a p p C o l l i n s

Direto? "No varejo, há o fator 'cultural' influindo com mais força para as

soluções de propaganda e promoção", avalia Abaete Azevedo, presidente

para a América Latina da Rapp Collins, agência que atende as Pernambucanas.

"Porém, os vetores primordiais do Marketing Direto, como recência, frequência

e valor, devem orientar o planejamento, pois é no varejo que a característica

comercial da ferramenta vale muito".

Azevedo vê o geomarketing, mala direta, cross-sell e programas de

fidelidade como as ferramentas mais eficazes para o setor. "São bem empre-

gadas em diversas situações de maneira isolada ou combinada", emenda o

diretor do Carrefour, para quem também empreender ações de captação de

clientes com trabalho de qualificação de prospects e de trade marketing, nas

quais se oferece novos produtos para o perfil correto de consumidor, além de

campanhas de ativação e retenção de clientes. Mas não é só isso. Para Valéria,

o Marketing Direto, além do relacionamento, é indicado para a construção de

marca. "E inegável, o Dia de Ouro é uma ação que valoriza a marca perante

a consumidora".

0 Cartão Carrefour tem trabalhado com maior intensidade a

elevação da ativação da base e na diminuição do attrit ion. "0 obje-

tivo é buscar intensificar o relacionamento com os clientes para gerar

mais vendas nas lojas", explica Amâncio. E para gerar vendas, o

varejo necessita adotar uma característica mais hard -selI em suas

campanhas, acredita Abaete Azevedo. "Para assimilar o core business

desse segmento que é vender e vender". As empresas fazem segredo

dos investimentos aplicados em Marketing Direto, por serem dados

estratégicos, mas revelam que a tendência é de crescimento. "Isso em

razão dos étimos resultados que temos obtido", revela a gerente do

Magazine Luiza.



Confira a seguir alguns cases premiados no Prêmio ABEMD de Markering Direto:

Operação Bumerangue - Magazine Luiza
A Operação Bumerangue - Magazine Luiza, criada e administrada pela

Omnion, surgiu com o propósito de focar as equipes nos clientes, reconhecen-
do, incentivando e premiando os funcionários do Magazine Luiza de acordo
com o seu desempenho, motivando-os a conquistar novos clientes, recuperar
clientes inativos e manter os atuais satisfeitos.

Com as informações processadas foi possível traçar o perfil
de consumo dos clientes do Magazine, segmentando-os e identi-
ficando oportunidades para recuperar e conquistar clientes com
alto valor econômico. Também foi possível oferecer produtos de
forma mais acertiva, graças ao conhecimento dos hábitos de con-
sumo e histórico de compras. Vale destacar o índice de
automatização da operação, com mais de 90% das funções sendo
desempenhadas por sofrwares sem interferência humana.

Obteve-se um alto índice de mobilização das equipes e
superação das metas, com um aumento de 75% nas vendas
para clientes "ouro" e 12,3% no ticket médio, enquanto o
aumento da taxa de retenção de clientes foi de 13%. Foram
premiados mais de 3.400 funcionários.

O principal resultado da operação, entretanto, foi a
mudança de foco, que passou da "venda" para o "cliente",

com as equipes entendendo a importância de conquistar e reter um cliente,
contribuindo assim para o crescimento dos resultados do Magazine Luiza.
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C&Â
A C&A conquistou dois trofeus de prata no XI Prémio ABEMD na categoria

BtoC - Bens de Consumo - Campanha. As campanhas foram criadas pela
agência US.COM. Veja abaixo um pouco sobre cada case.

Natal Fashion C&A - Uma Festa Feita Só Para Você
Para os clientes que possuem o Cartão C&A Private Label, desenvolve

ações diferenciadas de marketing de relacionamento, como o Natal Fashion
C&A, que tem como foco fidelizar e reconhecer seus melhores clientes. Como
forma de reconhecimento desse target (das 31 lojas selecionadas), a C&A
desenvolveu uma ação estruturada, abrindo, em dias determinados, suas
portas duas horas mais cedo exclusivamente para esse público.

A abordagem foi cuidadosamente elaborada, visando demonstrar
que ele estava sendo convidado para um evento exclusivo para clientes
especiais para fazer suas compras de Natal com mais conforto. A estratégia
envolveu o envio de convite, de formato diferenciado e inovador, explorando
o conceito fashion; um brinde exclusivo - camiseta customizada desenvol-
vida pelo estilista Lorenzo Merlino; e café-da-manhã oferecido em grande
estilo por cada loja para seus clientes. Como resultados, 35% dos clientes
impactados que foram às lojas realizaram compras no dia do evento e o
retorno sobre o investimento foi de 105%.

Cartão C&A - O Cartão que Vale por 20
A C&A lançou no ano de 1984 o Cartão C&A. Em 2004, a comemoração

dos 20 anos do cartão teve como foco o reconhecimento dos clientes que fazem
parte da história da C&A há mais de 15 anos, agradecendo pela parceria e
confiança através de uma ação exclusiva de relacionamento. "Cartão C&A. 0
Cartão que vale por 20 " foi o slogan da ação.

Os clientes receberam uma mala direta personalizada, ressaltando a
importância deles para a C&A e valorizando o fato de como é bom tê-los como
clientes há 20 anos. Cada peça criada, como os 20 minicartões que compu-
nham a mala direta, com imagens explorando o conceito de moda e mensa-
gens, destacava os benefícios do cartão. A estratégia variava de acordo com o
público, envolvendo desconto proporcional e peças comemorativas, como o
cartão Private Label Edição Limitada exclusivo e o CD "Melhores Hits de 84" ,
em uma menção ao ano de lançamento do cartão.

As ferramentas utilizadas foram Marketing Direto e ação no ponto-de-
venda (desconto proporcional ao tempo em que o cliente é parceiro). Os
melhores clientes retiravam nas lojas o cartão Private Label Edição Limitada
exclusivo e o CD "Melhores Hits de 84". Como resultados 53% dos clientes que
foram às lojas realizaram compras no período da ação. 0 retorno sobre o
investimento foi de 1.612%.




