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As instituições financeiras são de longe o setor
que mais investe em Marketing Direto. Segundo o
estudo Indicadores ABEMD, realizado pela Simonsen
Associados, que teve sua primeira versão concluída
no final do ano passado com o objetivo de medir o
tamanho do mercado, essa área econômica repre-
senta nada menos do que 27% dos investimentos
em prestação de serviço no setor, volume que signi-
fica praticamente RS 3,5 bilhões. Mas não é à toa
que os bancos destinam tanto dinheiro assim para a
atividade. Trata-se de um negócio no qual a concor-
rência é bastante acirrada e que oferece produtos
com alto grau de complexidade. É uma área
multicanal com perfis de clientes distintos, tanto nos
aspectos quantitativos quanto qualitativos.

"O Marketing Direto é simplesmente funda-
mental em nosso segmento", diz a executiva sênior
de PFS, CRM e segmentos do HSBC, Paula Lima.
"Ele permite administrar essas variáveis da me-
lhor forma possível". O HSBC está no Brasil há
nove anos e desde essa época vem refinando a
utilização das ferramentas de Marketing Direto.
Possui mais de 28 mil colaboradores e atende 3,9
milhões de clientes pessoa física e outros 335 mil
pessoa jurídica. "Inicialmente, o Marketing Direto

era mais uma arma de comunicação. Hoje em dia,
diria que vai além da comunicação, porque gera
negócios e serviços", avalia Paula.

O Citibank, que faz uso do Marketing Direto
desde 1983 quando implantou o segmento de
pessoa física no Brasil, dispõe atualmente de 10
profissionais ligados exclusivamente à operação.
"É fundamental para o crescimento dos resultados
de vendas da organização", atesta Nelson Modelli,
diretor de brand management & events. O banco
possui hoje em dia aproximadamente 250 mil con-
tas correntes entre pessoas físicas e jurídicas.

Verbas aumentam
Com seus 22 mil funcionários e quase 7 mi-

lhões de contas entre pessoas física e jurídica, o
Santander Banespa utiliza as técnicas de Marketing
Direto desde sua chegada ao Brasil há alguns anos,
principalmente nas ações de aquisição de clientes
e venda de produtos. "Para os bancos, a ferramen-
ta é importante por diversos fatores", diz o superin-
tendente de marketing de relacionamento,
Alessandra Andrade. "Como se trata de uma in-
dústria de serviços, o contato com o cliente é fre-
qüente. Há também uma série de canais envolvi-



Adriana Bello, diretora geral da RMG Connect

dos na operação bancária". São características nas
quais o Marketing Direto se encaixa perfeitamente
no sentido de maximizar a eficácia do contato.
"Combinado com os esforços de comunicação de
uma forma geral, o Marketing Direto potencializa
os resultados", acentua Andrade.

A participação do Marketing Direto nas ver-
bas de comunicação dos bancos que não era pe-
quena continua crescendo, aliás, como nos
budgets da grande parte das empresas. Confor-
me dec la ra ram vár ios executivos à revista
Marketing Direto, no passado essa participação
em alguns casos chega a nada menos do que
50%, o que traduz a importância da ferramenta
para esse segmento anunciante. "No Citibank, o
crescimento é da ordem de 8% a 10% ao ano,
atingindo uma participação de 23% nas verbas
de comunicação", afirma Modelli. Paula explica
que o HSBC tem por política não divulgar este
tipo de informação que considera estratégica, mas
a julgar pelo volume de trabalho e a forma como
ela fala da importância do Marketing Direto para
o banco, não deve ser pouco.

No Santander, praticamente todos os produ-
tos e serviços são oferecidos através da ferramenta.
Mas a ênfase é naqueles mais fáceis de vender de

forma direta, como conta-corrente, cartões de crédi-
to, seguros, investimentos, capitalização e crédito.
"São os carros-chefe e representam 95% do volu-
me de negócios realizados através de Marketing
Direto", revela Andrade.

Cliente  importante
Para as agências, não resta dúvida de que o

segmento financeiro é um cliente de suma impor-
tância, tanto pelo valor que dá ao Marketing Direto
quanto pelo volume de investimentos aplicados na
disciplina. Para o presidente da Sun MRM, Flávio
Salles, as verbas evoluem naturalmente na medida
em que os resultados das campanhas são alcança-
dos. "Como é um cliente que não permite sobreposição
dentro da agência (outro cliente do setor financeiro
na carteira), o crescimento de receita deve ser busca-
do organicamente", diz. Já o sócio diretor de criação
da Sunset, Guto Cappio, acredita que as verbas de
propaganda continuarão migrando para o Marketing
Direto, ao menos nos bancos. "Os clientes do sistema
financeiro funcionam muito na pressão. Eles
interagem o tempo todo no limite porque tentam e
precisam lançar produtos e serviços antes que seus
concorrentes", diz Cappio. "Para atender esse cliente,
a agência necessita contar com uma ótima estrutura
de criação e planejamento".

Se o cliente pressiona, para a agência, uma
outra dificuldade é em boa parte dos casos não ter
acesso aos resultados das ações de vendas e ativa-
ção, segundo o presidente da Sun. "Também é
difícil o acesso para análise e gerenciamento de
bancos de dados a fim de criarmos ações não pre-

Paula Lima, executiva sênior de PFS, CRM e segmen-
tos do HSBC

Alessandra Andrade, superintendente de marketing
de relacionamento do Santander

As instituições financeiras compõem um mercado

realmente fenomenal. Segundo dados da Febraban, os

bancos que" participaram do relatório anual de 2005

informaram que empregavam um total de 402.977 pes-

soas. Seus inúmeros produtos e serviços produziram um

total de 35.122 bilhões de transações, um salto de pra-

ticamente 17% com relação a 2004. Internete call center

vêm sendo responsáveis pelo maior contato com os clien-

tes. O Internet Banking simplesmente gerou quase 3,2

bilhões de transações, um volume 55% maior com relação

ao período anterior. Já as operações por call center, tanto

com intervenção de atendente, quanto por URA (Unida-

de de Resposta Audível), representaram um crescimento

de 18%, atingindo quase 1,4 bilhão de operações. Os

SACs receberam pouco mais de 67 milhões de ligações, 16

milhões a mais do que em 2004. A melhora do atendi-

mento telefônico é visível porque embora o tempo médio

de espera em 2005 tenha sido de 56 segundos, maior do

que em 2004 (31 segundos), ainda é muito menor do

que em 2003, que chegou a exagerados 180 segundos.
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Guto Cappio, sócio diretor de criação da Sunset

vistas em planejamento, como campanhas
preditivas de retenção de clientes". Na opinião da
sócia diretora de atendimento da Buzz Comunica-
ção, Alessandra Dal Bianco, o alto nível de exigên-
cia desse tipo de cliente faz com que a agência
tenha que conjugar rapidez a assertividade no aten-
dimento. "São clientes com muita experiência em
comunicação dirigida e sabem avaliar com preci-
são o que é bom para eles", acentua ela. "Do
ponto de vista estratégico, quando trabalhamos

Daniel Brumatti, diretor da Ad.Agency

integralmente com a área de DBM, temos condi-
ções de desenvolver campanha ou réguas de rela-
cionamento com forte embasamento".

A complexidade, principalmente quanto à
forma de vender os produtos financeiros, faz com
que a agência busque profissionais que já estive-
ram do outro lado do balcão, conforme acredita o
diretor da Ad.Agency, Daniel Brumatti. "Esse cli-
ente tem muitos pontos positivos: estabilidade,
consistência e um banco de dados valiosíssimo".
Segundo ele, essa quantidade absurda de infor-
mações pode ser usada em variados tipos de ações
como up-selling, cross-selling, aquisição, retenção.
"O segmento é riquíssimo em todos os sentidos".

OS

A diretora geral da RMG Connect, Adriana
Bello, que atende o HSBC, explica que já utilizou
todo tipo de ferramenta de Marketing Direto para
ações do banco, desde mala direta, passando por
endomarketing e marketing interativo. "Isso nos
realiza porque não podemos reclamar que faze-
mos sempre as mesmas coisas. São clientes muito
dinâmicos", acentua ela, acrescentando que as
estratégias mudam bastante dependendo do mo-
mento de mercado do cliente. "Não existe uma
resposta única. Se é preciso manter clientes, usa-
mos as ferramentas de relacionamento. Porém, se
é necessário aumentar a base de clientes partimos
para as estratégias de captação".

A importância do Marketing Direto para as
instituições financeiras é tão grande que em geral
elas preferem ter o controle total da operação. No
HSBC, conforme a executiva sênior, o controle é
integralmente do banco. "Não dá para um cliente
receber uma oferta através de uma mala direta,
por exemplo, e seu gerente de conta não saber que
aquela oferta foi feita". O Citibank também con-
trola todo o processo através de sua área de
marketing/comunicação. "Trabalhamos com duas
agências (Wunderman e RS/Direct Center) que por
sua vez têm seus fornecedores", diz Modelli. Já no
Santander Banespa, a coordenação é feita de for-
ma descentralizada. "Como é uma operação que

envolve áreas diversas, cada uma tem uma res-
ponsabilidade e atuação distinta", conta o supe-
rintendente do banco. "Marketing atua no pilar
comunicação e interface com agências. Marketing
de relacionamento desenvolve modelos, geração
de públicos e interface com canais. Os canais por
sua vez atuam na coordenação das ações de call
center, Internet etc".

O call center e a Internet têm sido dois canais
cada vez mais utilizados no trabalho de Marketing
Direto dos bancos. "Todas as mídias são funda-
mentais e com call center e Internet não é diferen-
te", diz Paula Lima. "Nosso cliente escolhe o canal
que quer utilizar, se o telefone, a Internet ou a
própria agência. O principal é reconhecer este com-
portamento e aproveitar cada ligação e cada con-
tato para reforçar nosso relacionamento". O
telemarketing, por exemplo, é uma ferramenta que
ativa, retém e faz gestão de carteira para as insti-
tuições financeiras da mesma maneira que um
gerente de contas.

No Santander, a estratégia de call center está
integrada à atuação do banco e sua utilização

Alessandra Dal Bianco, sócia diretora de atendimento
da Buzz Comunicação

Text Box
Todos os canais

Text Box
Internet cresce



Flávio Salles, presidente da Sun MRM

certamente depende dos objetivos de negócio de
cada ação. "Há os casos de uso receptivo através
do 0800, como canal de resposta e de forma ativa
para venda de produto ou serviço", explica Andrade.
"Em todos os casos, o driver mais importante é a
excelência da operação". Esta excelência envolve
padrões rígidos de qualidade e produtividade. Aten-
dido pela SPCOM,_em São Paulo, e Telesoluções,
no Rio de Janeiro, o Citibank define as ações de
call center internamente, segundo conta o diretor
de brand management.

O presidente da Sunset lembra que este
tipo de cliente consome todo o mix de comunica-
ção de Marketing Direto, empreendendo progra-
mas de relacionamento altamente sofisticados e
desenvolvidos em plataformas sistêmicas de úl-
tima geração. "Existe personalização das infor-
mações com grau profundo de individualidade",
diz. Para Flávio Salles, a mala direta e o
telemarketing são os principais canais utilizados
pelas instituições f inanceiras nas ações de
Marketing Direto, porque permitem o atingir o
alvo de forma pessoal e customizada. No caso do
Banco Real, cliente da Sun MRM, o e-mail
marketing ainda é pouco utilizado por questões
de segurança. "Mas a Internet é muito importan-

te e é disponibilizada através do Internet Ban-
king", diz o presidente da agência, acrescentan-
do que as ações de ativação, cross e up-selling e
retenção estão embaladas sob forma de ações de
relacionamento.

Mesmo assim, os maciços investimentos que
os bancos fazem em tecnologia, dão uma dimensão
cada vez maior à Internet na operação. No HSBC,
segundo Paula Lima, a Internet é o canal que mais
cresce no número de usuários e tem se mostrado uma
forte ferramenta de relacionamento. "No Brasil, o
cliente ainda tem algum receio de fraudes e sobre a
concretização das transações. Mas com o natural
amadurecimento do cliente e aperfeiçoamento dos
sistemas, a participação do canal Internet será cada
vez maior". Atualmente, os bancos disponibilizam
serviços completos pela web, desde a realização das
operações do dia-a-dia, até chats online para resol-
ver dúvidas dos clientes na hora.

e
A complexidade dos produtos bancários é

um desafio para os gestores de comunicação des-
sas instituições e suas agências. "Tivemos um
case recente no qual o anúncio brincava de sopa
de letrinhas: PGBL, VGBL e assim por diante",
lembra Brumatti. "São produtos com nomes que
estão fora da realidade da maioria dos clientes.
O maior desafio está justamente em comunicar
cada cliente de forma diferente e envolvente".
Em grande parte das ações, a objetividade deve
ser uma arma bem utilizada. No caso do Citibank,
uma ação de captação, premiada no XII Prêmio
ABEMD (veja box), primou pela linguagem dire-
ta, bem humorada e em tom simpático. "Obtive-
mos 3,5% de retorno, abrindo mil novas contas,
um resultado que é excelente para esse tipo de
campanha", conta Modelli.

Mas a chave de tudo parece mesmo estar
na qualidade e quantidade das informações dis-
poníveis. No Santander Banespa, o nível de uti-
lização da ferramenta de CRM é muito alto, con-
forme aval ia o superintendente Alessandra
Andrade. "Hoje em dia, existe em todos os pontos

de venda uma plataforma operativa na qual é
possível aos gerentes acessarem a 'vida finan-
ceira' dos clientes, com histórico de contatos, di-
cas de venda e consulta aos produtos do cliente",
revela. Natural que esse processo facilite sobre-
maneira a customização de uma oferta de acordo
com o perfil de cada cliente. "Ferramenta similar
existe no call center, tanto ativo quanto recepti-
vo". Segundo Andrade, existe nos "bastidores"
um intenso uso de modelagem estatística para
se conhecer os perfis e qualificar os públicos-alvo
de cada ação comercial a ser disparada.

Paula Lima acentua que as boas ações de
Marketing Direto começam com a boa qualidade
dos dados. "Sem um bom cadastro as estratégias
podem ir para o lixo", avisa. Portanto, a correta
entrada e atualização de dados é fundamental
para ativação das ações de CRM. Desta forma, é
possível atuar de forma similar à velha caderneta
da quitanda de bairro, que permitia ao vendedor
conhecer a fundo cada um dos seus clientes. "Os
modelos estatísticos, guardadas as devidas pro-
porções, nos permitem determinar e antecipar ne-
cessidades de produtos e meios de ofertá-los para
cada cliente de forma individual".

Nelson Modelli, diretor de brand management & events
do Citibank

Text Box
Qualidade e quantidade



SEGURO AUMENTO DE CAPITAL DE
VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

A campanha do Seguro Aumento de Capital Vida e Acidentes Pessoais

do banco Santander foi direcionada aos correntistas que já possuíam seguros
de vida e/ou acidentes pessoais. A SPCOM compôs uma equipe multidisciplinar
constituída por operadores sêniores, altamente capacitada a desenvolver son-

dagens e abordagens específicas sobre Aumento de Capital Vida e Acidentes
Pessoais. A oferta customizada gerou resultados excepcionais: a cada 2 clientes
contatados, l foi abordado e l teve interesse na oferta do Aumento de Capital
Vida e ou Acidentes. No período analisado foram realizadas 1.551 vendas,

superando em 140% a meta estipulada.

AÇÕES DE RELACIONAMENTO
SANTANDER BANESPA - PROGRAMA
SUPERBÔNUS

O Programa SuperBônus é o programa de recompensas destinado aos
portadores de cartões de crédito Santander/Banespa com as bandeiras MasterCard

e Visa, onde todas as compras e saques valem pontos que podem ser trocados por
prêmios, milhas Varig Smiles, pontos Fidelidade TAM etc. A estratégia foi desen-

volver ações de incentivo a resgate de prêmios, focadas no perfil de cada cliente,
como: envio de mala direta para aniversariantes; ação bônus a expirar; ação
milheiros, além do envio de mala direta em datas comemorativas - Dia das
Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Natal. Os resultado obtidos foram:

aumento de 12,27% no gasto médio e 13,55% de taxa média de retorno.



"TODO BANCO GOSTARIA DE TER
VOCÊ COMO CLIENTE" CONTA-COR-
RENTE CITIBANK-AQUISIÇÃO

A partir de 2005, o Citibank iniciou no Brasil uma nova campanha de
comunicação, denominada HATM - Health Approach To Money, que foi lançada

nos EUA em 2000 e baseia-se no posicionamento de que dinheiro não é tudo
e valoriza a família, os momentos de lazer. A opção foi por uma peça única,
muito simples e que focasse apenas a parte principal da oferta, que era a
abertura de conta com um crédito pré-aprovado. Outra forma de aproximação

foi a personalização do nome do prospect e de seu gerente de relacionamento.
Os resultados foram muito maiores que o estimado, ultrapassando a marca de

mil novos clientes, com apenas 30 mil envios.

ESTRELAS DA VIDA REAL
A campanha de incentivo Estrelas da Vida Real teve como foco mais de

700 funcionários dos parceiros de serviços de cobrança, para potencializar os
resultados de recuperação de crédito. A campanha foi formatada em flights e
as empresas distribuídas em categorias, conforme seu quadro funcional e
capacidade produtiva. As recompensas foram oferecidas para as empresas e
funcionários. A campanha contribuiu para a redução de 58,33% na rotatividade

dos funcionários dos parceiros de cobrança e incrementou em R$ 11,4 milhões
(15%) a participação dos parceiros de cobrança no resultado geral do Banco.

AÇÃO NATAL DE CREDIÁRIO
O período de final de ano é uma grande oportunidade para ofereci-

mento de linhas de crédito aos consumidores. A idéia foi promover uma ação

composta por cinco malas-diretas, usando o formato das comunicações roti-
neiras do banco de um jeito mais criativo. A abordagem era amigável e

educacional destacando as facilidades e variedades de opções do Crédito
Automático. Através das diferentes opções de mala, foi possível avaliar qual
comunicação gerou melhor resultado por segmento. Ao aumentar em dobro a
quantidade de público, gerou-se 48% a mais de resultado na ação, demons-
trando a efetividade devido ao envio da mala direta para quem não possuía

alta propensão.



SUAS CONTAS VALEM PRÊMIOS
O desafio deste case foi o de desenvolver uma ação a fim de estimular e

aumentar a utilização dos canais eletrônicos, em conseqüência, reduzir o fluxo
de pessoas na boca do caixa, agilizando o pagamento de contas nos canais
eletrônicos - Caixas Eletrônicos Itaú e Itaú Bankline Internet. A criação optou
por desenvolver grade de teste utilizando uma mala direta com o recurso estica
e puxa para mostrar ao cliente que as contas do dia-a-dia, que chegam em
casa, podem virar prêmios ao serem colocadas no Débito Automático. Foi

possível verificar a efetividade da ação que causou impacto principalmente
em quem mais usava a agência e deixou de usá-la para aderir à promoção.

QG DE NEGÓCIOS
A Brasilprev desenvolveu um projeto para retenção de clientes. O traba-

lho de retenção tende a ser altamente complexo e estressante. Por enfrentar
diversas turbulências e cumprir missões diárias, a equipe responsável foi

considerada a TOP GUN da companhia e a sala seu Quartel General. Baseado
neste tema, nasceu o QG de Negócios, um ambiente lúdico que torna os
operadores, pilotos de elite, cuja missão é defender a Brasilprev, retendo
clientes e mantendo-os satisfeitos. A Brasilprev foi a primeira coligada a fazer
atendimento via URA do BB, facilitando o acesso do cliente e aumentando a
segurança do processo. Hoje, a Brasilprev apresenta o menor índice de resgates
do setor.

ATIVAÇÃO DO SERVIÇO
ACHEI - RECHEQUE SERASA

O objetivo foi ativar 10% da base selecionada para o serviço ACHEI-
Recheque Serasa, aumentando o número de clientes ativos no serviço a longo
prazo. A estratégia foi única para cada do ramo de atividade (alimentação,
vestuário, veículos). A postagem de material foi realizada de maneira diferen-

ciada: de forma regular ou encarte no extrato mensal de transações. Os resul-
tados: melhoria da imagem da Redecard junto aos clientes; crescimento ime-
diato de 7,7% de clientes ativos em relação ao mês anterior ao da ação;
aumento de 3,4 pontos percentuais de penetração na base Redecard de clien-
tes ativos no serviço.



GELEIA
A MasterCard® e a Redecard desenvolveram o projeto Plataforma

Promocional de Aceitação, com o objetivo de aumentar a utilização de cartões
de crédito e débito e o fluxo de novos consumidores nos estabelecimentos
parceiros. Para divulgar o projeto foi concebido um café da manhã de lança-

mento, para diretores, superintendentes e gerentes do segmento de cartões de
20 bancos emissores da bandeira MasterCard no Brasil. O convite, intitulado
Jer você não tem preço, tinha fases de envio: e-mail marketing com um

teaser; convite off-line com dois potinhos de geléia; um dia antes, e-mail
relembrando os convidados sobre o lançamento; e-mail de agradecimento
para os convidados. Como resultados obtiveram a confirmação de presença de
75% dos convidados e a presença de 56% da base total convidada.

TER VOCÊ NÃO TEM PREÇO
Estímulos via promoções potencializam a utilização de cartões. Os desafios

foram negociar parcerias e maneiras de disponibilizar as ofertas e os descontos
para os bancos emissores parceiros. Assim surgiu o projeto Plataforma Promocional

de Aceitação. Foi criado um enxoval de peças para quatro segmentos: restauran-
tes, moda, lazer, viagem. Cada peça continha ofertas, descontos e promoções
pré-negodados com estabelecimentos comerciais de várias regiões do Brasil. Para
garantir o comprometimento e a adesão dos executivos dos bancos parceiros da
MasterCard®, o pontapé inicial do projeto se deu através de um café da manhã
de lançamento, complementado por roadshows sobre o projeto em cada emissor.
Os resultados foram a adesão de 65% dos emissores.

DATABASE DE PROSPECTS - VENDA
QUALIFICADA

Para apoio às vendas dos cartões de crédito da Credicard, foi desenvolvi-

do um database de prospects. O database foi formado a partir de listas do

mercado, dos dados históricos dos clientes e dos últimos l O anos de propostas
da Credicard. Foram 70 milhões de registros, qualificados por escores que

indicam o risco de crédito, as propensões a responder e cancelar e a rentabili-
dade esperada, combinados a dados demográficos e comporta mentais. Os

processos sofreram redução de prazos, de 20 para 3 dias, no caso do tratamen-
to de listas e de 25 para 5 dias, no caso da segmentação dos prospects e

liberação das campanhas. Pelo canal de mala direta foram vendidas cerca de
600 mil contas, que representaram um aumento de mais de 300% em relação
à meta do ano. A maior ativação e o menor cancelamento de contas ajudaram
a empresa a obter um dos melhores resultados financeiros de sua história.
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