


Uma das mais antigas empresas de trans-
porte aéreo de passageiros do Brasil, a Varig - que
opera para 39 cidades brasileiras e 25 outras em
20 países - tem há anos o seu conhecido progra-
ma Smiles de relacionamento, mais especifica-
mente desde dezembro de 1993. "Utilizamos o
Marketing Direto principalmente através do Smiles.
Conhecendo os hábitos de consumo do cliente, a
ferramenta é bastante valorizada, pois permite que
a Varig ofereça promoções relâmpago, reduzindo o
custo de suas ações", revela a gerente de parcerias
e negócios, Alessandra Camargo Montressor. 0
Marketing Direto era pouco utilizado na Varig, como
admite Alessandra, porque a empresa não tinha
uma base de dados estruturada de todos os clien-
tes. "Por alguns anos, mantivemos o Vclub, com
cadastro dos principais clientes que eram convida-
dos para eventos comemorativos e algumas ações
promocionais", conta Alessandra. Desde a instala-
ção do Smiles, o database marketing passou a ter
função central.

0 principal desafio é manter a fidelidade e
a lealdade do cliente. "Atualmente, uma das
principais características desse mercado é a bus-
ca pelos melhores preços, o que torna o desafio
da fidelização e retenção ainda maior", avalia a
gerente de marketing da Gol Transportes Aéreos,
Silvia Camargo. A empresa iniciou operações em
janeiro de 2001, justamente com o foco em ofe-
recer voos com preços acessíveis. Das seis aerona-
ves à época, atualmente, tem 32 aviões Boeing
737, que operam para 39 destinos no Brasil e
um no exterior.

Banco de dados
O Marketing Direto é uma ferra-

menta de comunicação importante em
qualquer setor de atividade económi-
ca, mas, segundo acredita Silvia, pre-
cisa estar muito bem estruturado com
o suporte de um banco de dados e
outras ferramentas. "Do contrário, pode
ser tornar tão dispersivo quanto quais-
quer outros tipos de ação". A Gol reali-
za ações de Marketing Direto isoladas

com parceiros da área financeira, como bancos e
operadoras de cartões de crédito, como a Mastercard.
"Utilizamos mala direta tradicional e eletrônica
basicamente, sempre com o objetivo de relaciona-
mento e para estimular a demanda", acrescenta a
gerente da Gol.

Nesse sentido, a Varig faz uso de três ferra-
mentas, porque além da mala direta, usa o e-
mail marketing e a telemarketing ativo. Por e-
mail, a companhia leva a sua base de clientes
informações frequentes do Smiles, como extrato
de milhas, novidades da empresa e do progra-
ma, ofertas dos produtos da Varig e de empresas
parceiras. "Com o telemarketing ativo, atualiza-
mos o cadastro anti-attrition para o Smiles e apro-
veitamos para vender os produtos de parceiros do
programa, além de fazermos convites para even-
tos específicos", conta Alessandra. Ou seja, prati-
camente todos os objetivos - cross sell, ativação,
relacionamento, fidelização, captação de negó-
cios - são cobertos por estas ferramentas.

Mas a principal meta é o relacionamento,

atestam as gerentes da Varig e Gol. "Eventual-
mente, fazemos captação de clientes", diz Sil-
via. Ela cita a campanha promocional "Via-
gem de sua Vida", em conjunto com a Master-
card, que teve por parte dos emissores a divul-
gação para toda a base de portadores do cartão
dessa bandeira e duplicou o número de inscri-
tos. Já a gerente da Varig destaca o fato de
ações de Marketing Direto também ajudarem
na construção de marca. "Como quando comu-
nicamos os clientes de um novo serviço de bor-
do", exemplifica ela.

Programas de milhagem
A gerente da Gol, por sua vez, coloca dúvi-

das quanto a importância dos programas de
milhagem, no sentido de manter fiéis os clientes.
"Foi uma 'onda' que marcou os anos 80, como
forma de manter relacionamento direto com o
cliente, mas que hoje já tem seu modelo e eficá-
cia questionados", diz Silvia, que vê a maioria



das ações do setor atreladas a esses programas. Onda ou não, a Varig colhe
frutos importantes mantendo seu Smiles.

Duas ações recentes da companhia mostram bem como se dá a
ação de Marketing Direto em parceria com outras empresa. A ação de
ativação de clientes com a revista Época aconteceu em dezembro de
2004. Foi enviada uma carta oferta acompanhada de uma edição da
revista para degustação, com convite para os selecionados a voar pela
Varig e ganhar uma assinatura da revista. A empresa trabalhou com
quatro perfis de clientes, diferenciados por estado e com frequências de
voos diversas - último vôo realizado entre 7 e 12 meses; entre 13 e 24
meses; inscritos nos últimos seis meses não provenientes de instituição
financeira e provenientes de instituição financeira. Para pouco mais de
122 mil cartas-ofertas enviadas, 5.056 clientes (4,12% de conversão)
voaram e ganharam assinaturas de Época.

Componha da Gol em parceria com a Mastercard
explorando destinos diferentes

Âções de Marketing Direto da Varig em parceria
com a revisto Época e com a Samsung

Em outra ação em março com a Samsung, a oferta foi um TV de Plasma de
42", quase pela metade do preço de mercado, podendo ser pago em três vezes
sem juros, e uma premiação em milhas Smiles também diferenciada: 25 mil
milhas para pagamento à vista e 20 mil milhas para pagamento a prazo. Neste
caso, a oferta foi enviada para dois perfis. Foram selecionadas 102.754 pessoas
que fossem cliente Unibanco Platinum, com gasto médio no cartão de R$ 2.500,00
nos últimos seis meses, com voos em primeira classe ou executiva nos últimos seis
meses e clientes com crédito na Fernandes Mera, construtora e incorporadora de
alto padrão; outro perfil mais amplo foi para 452.397 pessoas com movimenta-
ção em conta nos últimos 12 meses. 0 retorno da ação foi considerado muito bom,
porque em menos de 24 horas foram vendidos 81 aparelhos e distribuídas
1.705.000 milhas Smiles. Mesmo após a finalização da campanha, 1.100
clientes manifestaram interesse na compra do aparelho.

A agência de Marketing Direto recebe as mesmas diretrizes,
posicionamento e abordagem que a agências de publicidade, como garan-
te a gerente de Varig. "E papel do gestor de marketing manter a unidade
de todo o mix de comunicação da empresa", acentua Silvia. A forma de
integração é que dependerá do tamanho e complexidade da ação. "Briefings
conjuntos, criação pela agência e operacionalização por Marketing Direto,
transferência de polices, etc", explica Silvia.

CAPA



MARKETING DIRETO
VENDE AVIÃO

Companhias aéreas de transporte de passagei-
ros há muito tempo fazem uso do Marketing Direto
para se relacionar com seus clientes e mantê-los fiéis.
Poucos imaginariam porém que uma mala direta
poderia gerar a venda simplesmente de uma aero-
nave. Mas foi o que aconteceu em 2002 no lança-
mento do novo Cessna Citation Mustang - jato fabri-
cado pela Cessna Aircraft Company e comercializado
no Brasil pela TAMJatos Executivos. Poucas semanas
após o início da campanha de Marketing Direto de-
senvolvida pela Fábrica Comunicação Dirigida o re-
sultado surpreendeu as duas grandes empresas do setor de aviação. Com investimento de
USS 60 mil, a campanha garantiu a venda de uma aeronave, cujo valor é de nada menos
do que US$2,295 milhões.

A campanha foi composta por ações em mídia dirigida e comunicação one-to-one e
realizada quatro anos antes da chegada do produto ao mercado brasileira. 0 Cessna Citation
Mustang, cujo lançamento foi anunciado nos EUA, só começa a ser distribuído naquele merca-
do em 2006 e chegará ao Brasil um ano depois. A ação contou ainda com um folder tridimensional
detalhando todas as características do novo jato - motores, velocidade, alcance, distância de
decolagem, teto operacional e luxo interior, entre outros aspectos.

"Como este é um produto voltado para um público bastante especial, que requer infor-
mações detalhadas sobre os diferenciais das aeronaves que estão chegando ao mercado, as
ações de Marketing Direto que desenvolvemos tiveram forte receptividade", observou na oca-
sião Luiz Buono, vice-presidente e sócio-diretor da Fábrica. Esta foi a primeira campanha de
Marketing Direto desenvolvida pela Fábrica para a TAMJatos Executivos, após a conquista da
conta, em setembro de 2002. "É crescente a demanda por aeronaves que contam com performance
elevada, motores com grande propulsão, baixo consumo de combustível e nível mínimo de
manutenção, além de oferecer conforto e segurança", lembra Buono.

Companha de U$$ 60 mil garantiu o venda de uma
unidade do novo Cessna Citation Mustang que custo
quase US$ 2,3 milhões


