
MARKETING DIRETO TAMBÉM VENDE
PARA BAIXA RENDA

Quando o Plano Real foi lançado em plena Copa do Mundo de 1994, as
dúvidas eram inúmeras e as expectativas maiores ainda, pois ele acenava
com algumas possibilidades que, naquele momento, estavam muito distan-
tes da maioria dos brasileiros. A principal promessa era acabar com a inflação
galopante que chegava a absurdos 60%, 70% ao mês. Em conseqüência,
promoveria o ingresso ao mercado de consumo das classes de baixa renda.

Não precisou muito tempo para verificar que efetivamente o plano
cumpriu essa missão, seja porque muitos dos consumidores das classes C/D
aumentaram a freqüência de consumo de alguns itens, mas também porque
começaram a tirar do sonho e passar para a realidade a compra de bens aos
quais não tinham acesso anteriormente.

Porém, esses consumidores de baixa renda, notadamente os que atual-
mente ganham entre R$ 300,00 e RS 500,00, durante praticamente todo tempo
conviveram com o sentimento de exclusão da sociedade de consumo. Eles não se
sentiam considerados pelo marketing, pela propaganda e pelo varejo das em-
presas. O que é a mais pura verdade. O que dizer então do Marketing Direto, tido
como o contraponto da comunicação de massa, já que se caracteriza como
ferramenta voltada às campanhas dirigidas a públicos específicos?

O fato é que, a esmagadora maioria das empresas e produtos - exceto
ainda os do segmento de luxo, voltados exclusivamente às classes super-
abastadas - já não pode fechar os olhos ao poder de compra dos consumidores
de baixa renda. Pesquisa lançada no início de fevereiro pela operadora de

cartões de crédito Credicard mostra que os consumidores que ganham até RS
500,00 por mês deverão movimentar em 2006, R$ 10,3 milhões em compras,
um volume 24,9% maior comparado aos gastos de 2005.

A Credicard se diz pioneira ao lançar em 1997 um produto especialmen-
te voltado aos clientes de baixa renda - o cartão Redeshop Crédito. Não dá
mesmo para o marketing ficar alheio ao potencial de consumo que esse target
representa. A pesquisa da Credicard revela ainda que o volume de transações
do segmento de baixa renda passou dos R$ 3,4 milhões, em 2001, para R$
8,2 milhões no ano passado, um crescimento de 144%, superior aos 118%
registrados pelas demais classes portadoras de cartões.

Se as empresas começaram a atentar para o valor que pode representar
esse consumidor para suas vendas, o Marketing Direto certamente tem sua
parcela de contribuição a dar. Afinal, é uma ferramenta capaz não só de
ajudar a vender produtos e serviços, mas também de colher informações rele-
vantes sobre estes públicos. Basta ver a pesquisa da Credicard.

Momento de compra
Mas o que muda quando se decide fazer Marketing Direto para as classes

de baixa renda? "O público em questão é muito desconfiado. São pessoas muito
simples, que sabem de suas limitações. Por isso, desconfiam de tudo que possa
ser prejudicial a eles", diz a gerente de projetos da Datamidia,FCBi, Renata
Bordo. "Antes de oferecer qualquer produto, é preciso saber com considerável grau
de exatidão se estão no momento de compra". É importante observar também
que a definição de qualidade das marcas dos bens duráveis, por exemplo, se
baseiam muito mais em resultados, do ponto de vista da durabilidade e eficiên-
cia, do que o apelo emocional, o prazer, reconhecimento e a inclusão.

Por não ter, por assim dizer, o mesmo fraquejo dos "consumidores mais
experientes", os clientes de baixa renda necessitam
de mais informações e atenção no momento da
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"Deve-se vez
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compra. Ele se apoia muito na palavra do vende-
dor, o que em tese dificulta ainda mais as ações de

Marketing Direto.
Para esse público é arriscado fazer uma oferta que não preveja o mo-

mento certo, porque devido ao seu baixo poder de compra, o produto em
questão estará concorrendo com arroz, feijão, material escolar etc. Segundo
explica Renata, para o cliente Losango - financeira com 30 anos de mercado
e que desde 2003 faz parte do grupo HSBC - essa premissa não se aplicava
por completo porque afinal o produto da empresa é dinheiro. "Porém, além da
oferta de dinheiro para Empréstimo Pessoal (EP), a Losango oferecia os cartões
nos quais os clientes podiam fozer empréstimos sem ir às lojas da empresa e
realizar compras em estabelecimentos credenciados".

Na Aon Affinity do Brasil, a mala direta, os encartes em conta e o
telemarketing ativo são os canais mais adequados em termos de custos para
falar com os clientes. "São mais adequados economicamente falando e os
que nos dão maiores retorno, já que se trata de produtos com baixo valor, em
torno de R$ 3,60", diz o superintendente de marketing da empresa, César Lins
de Medeiros. A Aon Affinity é uma empresa do grupo Aon especializada em
seguros massificados para pessoas físicas, desde a identificação e segmentação
de clientes através de Database Marketing, o desenvolvimento de produtos
específicos até a administração do processo de oferta, cobrança e pós-venda.
"O telemarketing ativo tem quatro campanhas distintas por mês. Desenvolve-
mos mensais também de mala direta principalmente para clientes de ener-
gia elétrica e telefonia". Essas ações compõem uma média de 500 mil leads
por mês, sem contar as ações face-to-face nas lojas do varejo consideradas por
Medeiros como vendas diretas.

Na rede de farmácias Dragão, o diretor de marketing, Nelson de Paula, vai
muito mais longe ao afirmar que cada cliente deveria ter comunicação única. "O
poder aquisitivo não é grande determinante da comunicação", acredita ele.
"Deve-se buscar cada vez mais a individualização dos contatos, em contraposição
aos robôs". Se alguma ferramenta de comunicação pode fazer isso, certamente é
o Marketing Direto. Para De Paula, o cartão Dragão é um exemplo típico porque
"é feito sob medida para financiar pequenas compras".

Linguagem
Mas além de saber a propensão de compra, outro cuidado importante é

entender como se comunicar da melhor forma possível. Até porque invariavel-
mente as pessoas de menor poder aquisitivo também são consumidores com
baixos índices de escolaridade. Diferente da quantidade enorme de informações

que uma comunicação de Marketing Direto tem quando trata de vender produtos
e serviços mais sofisticados, para os clientes de baixa renda, quanto mais obje-
tiva a comunicação, melhor. "Muito texto assusta. O cliente não consegue entender
porque não está acostumado a raciocinar com muita informação", diz Renata.

O colega da Datamidia,FCBi, vp de criação Rui Piranda, lembra que
existe um grande mercado de comunicação dirigida para as classes econômi-
cas mais baixas. Ao mesmo tempo em que uma compra está concorrendo com
outras prioridades na cabeça desse consumidor, é necessário mostrar que ele
não está adquirindo simplesmente um produto. "É preciso mostrar por exem-
plo, que ele não está adquirindo simplesmente um aparelho de DVD, mas
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sim uma opção barata de entretenimento. Atual-
mente, as pessoas estão preocupadas com segu-

rança e portanto encontram em aparelhos de TV, CD e DVD uma forma segura
e econômica de lazer". Na Losango, segundo lembra a gerente de projetos,
fazer um texto com mais envolvimento era muito difícil. "O máximo que
conseguíamos colocar era uma frase. O resto era destinado a informações com
foco no produto e benefícios".

Medeiros da Aon explica que as pesquisas de comportamento apontam
que o consumidor de baixa renda de seguros identifica os valores do produto
de forma muito parecida com os clientes de outras faixas de renda: a preocu-
pação com a família em primeiro lugar. "A diferença está na forma de comu-
nicação, que para as classes de menor poder aquisitivo deve-se utilizar lin-
guagem simplificada e respeitar os regionalismos. Inclusive com a aplicação
de imagens em materiais impressos que reflitam as características da popu-
lação local", diz o superintendente de marketing. A distribuição de mala
direta para clientes de energia elétrica e telefonia fixa exige investimentos em
entregas não convencionais. "Treinamos nossos operadores constantemente
para entender cada tipo de cliente, inclusive os de baixa renda".

Seja em mala direta, telemarketing ou qualquer outro canal de Marketing
Direto, as frases precisam ser curtas e objetivas, com palavras simples e é
preciso evitar o uso de inglês ou quaisquer outras línguas. "O que varia de
acordo com o público são a oferta, o volume de texto e o vocabulário", ensina
Piranda. "As semelhanças com a comunicação geral estão no apelo da marca.
A C&A vende para várias classes e usa a mesma imagem em suas campa-
nhas. Está sempre associada ao mundo fashion, ao novo, ao diferente".

Aliás, os gastos com vestuário dentro do público de baixa renda, segun-
do a pesquisa Credicard, consomem 23% de sua renda, ficando atrás apenas
do item alimentação, com 35%. Comparativamente às classes mais abasta-
das, que o perfil de consumo é bastante parecido, porém estas consomem
mais turismo e entretenimento do que as classes C/D proporcionalmente.

Comunicação valorizada
A mala direta, embora mais cara que a maioria dos canais de Marketing

Direto, ainda é bastante eficaz na comunicação com os clientes de menor
poder aquisitivo. "Porém, nunca é demais lembrar que 6% das compras pela

Internet são feitas por internautas das classes C/D", diz Piranda. O fato de
receberem um volume reduzido de correspondências porque não se ofertam
muitos produtos para eles pode fazer com que a comunicação seja valorizada.
"Quando apresentamos uma oferta de produto com uma comunicação perso-
nalizada, esse público se sente extremamente envaidecido".

O superintende de marketing da Aon Affinity - empresa que tem 60% dos
clientes da classe C e outros 40% da classe D, com base no total das apólices
vendidas em 2005 - também destaca os custos dos canais de cobrança e produ-
ção de malas diretas como fatores que podem dificultar a superação do break
even das ações. "Como investimos há oito anos em pesquisas e know how em
Marketing Direto para baixa renda, temos resultados excelentes", afirma Medeiros.
"Nossa taxa de conversão média por meio de mala direta é de 5,5%. A eficiência
da comunicação e o design das peças asseguram essa alta taxa de conversão".

Em casos como o da Losango, o break even não é uma métrica aplicável,
já que o produto empréstimo pessoal tem alto risco e tende a ser compensando
pela alta rentabilidade que proporciona à empresa. "Nas ações de ciclo do
produto EP, pode-se contar nos dedos aquelas que não atingem o brek even",
diz a gerente. "E nesses casos, geralmente o mau resultado estava fortemente
relacionado a um problema momentâneo de mercado". Obviamente, se o
produto não estiver bem posicionado; a oferta não for adequada, enfim, se
uma das engrenagens funcionar mal, qualquer ação, mesmo as dirigidas à
classes de maior poder aquisitivo, terá um resultado ruim.

Além das próprias lojas, já que há a necessidade de apresentação de
documentação, a Losango disponibiliza um serviço 0800, denominado EP Delivery.
Através dele o cliente marcava hora e local para entregar documentos e, depois,
o dinheiro era depositado direto na conta corrente. "Mas é um sistema que só
funciona com aposentados que possuem conta corrente e que têm renda certa",
diz Renata Bordo. A empresa tem praticamente todo o seu investimento em
Marketing Direto voltado ao consumidor de baixa renda, seu público predomi-
nante. Aliás, como a Aon Affinity, que direciona 90% dos investimentos em
marketing para a ferramenta. "Esses investimentos destinam-se a pesquisas de
comportamento de compra; segmentação de base e desenvolvimento de modelos
preditivos. São recursos combinados para ajudar a encontrar a melhor oferta; a
definição do canal e a adequação da linguagem mais eficiente a ser utilizada".
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Case premiado no X Prêmio ABEMD 2004

A Losango, líder no segmento de CDC (crédito direto ao consumidor), possuía, contudo, atuação tímida no
segmento de EP (empréstimo pessoal) e precisava de uma estratégia para nele se estabelecer. A constituição do Ciclo EP
foi a ferramenta desenvolvida para conduzir a migração do cliente Losango do crédito direto para o empréstimo pessoal,

mais rentável - e uma forma estruturada de mantê-lo fiel e ativo.
O Ciclo EP compreende quatro comunicações, enviadas em cinco situações, segundo o ciclo de vida do cliente: desde que

ingressa no ciclo até quando fica inativo por seis meses. Cada mala direto possui quatro opções de carta, até cinco campos de
personalização e um "documento" customizado: o certificado de empréstimo pessoal. A cada mês, 80 mil clientes recebem uma

das malas do ciclo.
O encontro de uma comunicação apropriada às classes C e O, com peças simples, bonitas, e um discurso objetivo

e respeitoso - explicitando sempre que empréstimo pessoal não é um favor, mas uma conquista do cliente - permitiu que
a Losango alcançasse a vice-liderança do segmento de EP, apesar de possuir taxas premium. Hoje, o Ciclo EP responde,

sozinho, por cerca de 10% de toda receita da Losango.

Cases premiados no XI Prêmio ABEMD 2005

 
O Banco Panamericano atua no mercado brasileiro há 14 anos e possui mais

de 120 lojas próprias e uma rede de 12 mil parceiros comerciais em todo Brasil. O
Programa Maxi Bônus Pan, criado e administrado pela Omnion desde 2000, é
destinado a todos os portadores de cartões de crédito do Panamericano.

O objetivo é incentivar o desbloqueio e a utilização dos cartões, através de ações
específicas para cada tipo de público existente na base, além de aumentar a retenção
de clientes, a freqüência de utilização e o valor de compras/saques através de estraté-
gias de fidelização e relacionamento. O conceito do programa é claro e de fácil
entendimento, onde para cada R$ 1,00 gasto em compras e saques, os clientes
ganham l ponto, diferente da maioria dos programas semelhantes do mercado, onde

se ganha l ponto para cada dólar.
Trabalhar com o público de forma segmentada - com linguagem e benefícios

específicos para cada grupo de cliente - vem surtindo resultados, especialmente no que
se refere à retenção dos clientes e a ativação dos cartões. Hoje, mais de 50% dos
clientes ativos possuem seus cartões há pelo menos três anos. Aproximadamente, 35%
da base de clientes ativos utilizam seus cartões todos os meses, em percentuais bem
próximos ao máximo do limite de crédito disponibilizado.
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A C&A é uma das maiores cadeias de varejo de moda do Brasil e do mundo.
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. O Cartão que vale por 20" foi o
slogan da ação.

Os clientes receberam uma mala direta personalizada, ressaltando a impor-
tância 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 compunham a mala

direta, com imagens explorando o conceito de moda e mensagens, 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 (mala direta personaliza-
da) 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. O retorno sobre o
investimento foi de 1.612%.

Uma Festa Feita Só Para Você
A C&A é atualmente uma das maiores redes varejistas de moda. Entre seus

diferenciais destaca-se o Cartão C&A, o maior cartão Private Label do País. 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 exclusivamen-
te 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 desenvolvida 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%.
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