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Não há uma operação dentro de uma empresa que tenha
tanta identificação com o Marketing Direto quanto o setor de
assinaturas dos veículos de comunicação. Só para se ter uma
idéia, a ferramenta é utilizada pela Editora Abril para 100% das
ações de renovação, sendo que ela reina nesse processo desde
1972. Segundo lembrou o diretor de assinaturas da Abril,
Fernando Costa, em matéria recente comemorativa aos 35 de
atividade do departamento de assinaturas da editora nesta revis-
ta, "depois de 10 anos, o Marketing Direto já representava mais
de 50% das ações de venda e renovação".

Na Folha de S. Paulo, a gerente de Marketing Direto,
database e fidelização, Simone Dinis Pinto, afirma que a disci-
plina passou a ser utilizada com maior intensidade a partir do
ano 2000, com a reestruturação da área de Circulação e o desen-
volvimento da área de Database Marketing. "Atualmente, todos
os dados dos assinantes, desde as informações cadastrais, pas-
sando pelas interações com o call center, pagamentos, histórico de
abordagens, entre outros, são sistematicamente armazenados em
um banco de dados", conta ela. "Isso permite que a empresa
aprenda e evolua a cada relacionamento com o assinante e tome
decisões pertinentes e adequadas ao perfil de cada um".



Apesar de ser recente, o uso do Marketing
Direto pela Folha tem sido levado muito a sério, já
que, como garante Simone, "estamos em todo
momento testando novas abordagens, cadastros,
criações, ofertas, a fim de descobrir as melhores
combinações". Conforme ensinam os profissionais
e empresas mais experientes no Marketing Direto,
o processo de testar as abordagens à exaustão tem
mesmo que ser feito para que as ações efetivas se
aproximem da perfeição.

Captação
Tamanha é a identificação do Marketing Di-

reto com o mercado de assinaturas que o diretor de
marketing do Reader's Digest Brasil, Luis Henrique
Fichman, costuma dizer que Seleções é uma edito-
ra de Marketing Direto. "O carro-chefe é a revista
Seleções, mas temos uma série de outros produtos,
como livros, coleções de músicas, operação de ca-
tálogo, que oferecemos aos nossos assinantes e con-
sumidores de uma forma geral", afirma ele. Prati-

camente, 90% da receita da editora é obtida atra-
vés do Marketing Direto. "Os 10% restantes vêm
um pouco de venda em banca e de publicidade".
A revista Seleções tem em média 400 mil exem-
plares de circulação mensal paga.

Fichman acrescenta ainda que, no setor de
assinaturas, o grande desafio é ter um índice de
captação que sustente a operação. "Muitas empre-
sas têm dificuldade na captação a um custo inte-
ressante", diz. O passo seguinte, uma conseqüên-
cia do primeiro, é captar um assinante que renove.
"Às vezes, você pode ter uma captação agressiva,
mas na hora da renovação o assinante cai fora".

Na Caras, que envia semanalmente 150 mil
exemplares às casas dos assinantes, o Marketing
Direto é fundamental para a estratégia de vendas.
Diretor de circulação da revista, Marciliano Silva
Júnior conta que o principal objetivo tem sido de-
senvolver uma mensagem cada vez mais relevan-
te para os consumidores. "Levar às pessoas certas,
a oferta certa, no momento exato", explica ele, lem-

brando que o setor é altamente disputado tanto por
revistas quanto por jornais, não só em número de
opções mas na agressividade das ofertas. "Estamos
travando uma batalha não apenas contra nossos
concorrentes diretos, mas também com as novas
tecnologias e os meios de acesso à informação e
entretenimento", acentua, referindo, logicamente
à Internet, celulares, iPods etc.

Telemarketing ativo
Esse cenário provoca uma dupla disputa. A

primeira relacionada ao consumo do conteúdo, que
depende de interesse e disponibilidade de tempo,
e a outra diretamente relacionada à capacidade
do bolso dos consumidores em adquirir produtos, o
share of pocket. "O que o consumidor está disposto
a pagar pela assinatura de um veículo impresso
atualmente é dividido com a mensalidade da TV a
cabo, o provedor de Internet, de conteúdo, a conta
do celular. São despesas que simplesmente não
existiam antes", lembta Silva Júnior.

Os jornais O Estado de São Paulo e Jornal da
Tarde, do Grupo Estado, têm 230 mil assinantes e
utilizam como principal canal de venda o
telemarketing ativo. Esse canal é responsável por
nada menos do que 70% das vendas, ficando o
restante dividido entre ações receptivas - geradas
por campanhas de mídia de massa -, mala direta
e e-mail marketing. "Por outro lado, é o que tem
menor índice de retenção, por se tratar de um canal
de vendas agressivo. Nosso desafio é migrar essa
operação para Internet e mala direta", explica An-
tônio Hércules, diretor de marketing e mercado lei-
tor dos jornais. Ele também avalia como muito
competitivo o mercado de assinaturas de jornais,
principalmente em São Paulo, onde há concorrên-
cia muito acentuada inclusive com revistas.

Uma vantagem que o marketing de assina-
turas tem no caso da mídia, sobretudo a impressa,
é o fato de a empresa poder manter um diálogo



constante com seus assinantes através do próprio
veículo. "Usamos sim o jornal para falar com nos-
sos assinantes", emenda Hércules. "Mas no relaci-
onamento pontual, é mais interessante e surpre-
endente utilizar e-mail marketing e mala direta".

Compra consciente
O Marketing Direto possibilita uma comuni-

cação mais eficaz no sentido de proporcionar uma
compra consciente do consumidor. "Ele permite
explorar bem os aspectos racionais e emocionais de
uma oferta", diz Silva Júnior, da Caras. "Como
resultado, temos no Marketing Direto o canal com o
menor índice de inadimplência, e que ano após
ano gera a melhor taxa de renovação de assinatu-
ras". Não é à toa que essa operação é feita inte-
gralmente por meio do Marketing' Direto, da mes-
ma maneira que toda a comunicação nos diversos
momentos do relacionamento.

Na Folha, como acentua Simone, o Marketing

Direto é o principal cana de comunicação quando
se trata de assinaturas, tanto para a venda quanto
para o relacionamento. "É que conseguimos, com
ele, segmentar a comunicação e atingir cada pú-
blico de maneira diferente, atendendo suas neces-
sidades. E claro, mensurando os resultados e apren-
dendo sempre com eles", explica ela. O jornal usa
a ferramenta em todo o ciclo de vida do assinante.
A exemplo do concorrente direto, a Folha também
tem no call center um de seus principais canais de
venda, ao lado da mola direta, que engloba ações
de encartes e e-mail marketing.

Já na Editora Abril, 77% das vendas de cap-
tação de novas assinaturas são feitas através de
ferramenta de Marketing Direto, ficando os 23%
restantes para as vendas pessoais, tanto para pes-
soas físicas quanto jurídicas. Se a mala direta é o
principal canal, com 34% das vendas, a Internet
já participa com 28%, ficando o telemarketing
ativo e outros meios com apenas 15%. "Usamos as

ferramentas individualmente ou de forma inte-
grada dependendo da característica da ação que
estiver saindo para a rua", disse Fernando Costa.

Foco diferente
No Grupo Estado, o Marketing Direto teve di-

ferentes estágios, segundo lembra Antônio Hércules.
O telemarketing ativo é utilizado há mais de 15
anos. "A cobrança de renovação também tem um
bom tempo, mas o relacionamento, no qual você
fala com o assinante não apenas nesse período ou
na hora de pagar a assinatura, faz três anos". As
vendas por mala direta e e-mail marketing, por
sua vez, já tem uma experiência acumulada de
cinco anos. "Atualmente, temos uma gestão de
CRM muito forte", diz o diretor, acrescentando que
trabalha com modelos estatísticos na base de assi-
nantes que permitem prever as probabilidades que
cada um dos assinantes tem de pagar e continuar
sendo assinante.

A revista Seleções usa as ferramentas de
Marketing Direto desde a década de 1960, fase da
primeira operação da revista no Brasil. Entre 1971 e
1995, a revista era apenas vendida em banca. A
partir daí, a operação voltou com toda a força. Po-
rém, a empresa tem foco bastante distinto dos jor-
nais, onde a operação de call center não é usada
para captação de forma ativa. "Usamos muito a
mala direta e a Internet, com um suporte de database
por trás", conta Fichman. "Nosso call center é um
SAC normal". No Grupo Estado, Hércules faz a distin-
ção entre telemarketing e call center. O primeiro tem
a função de vendas e o segundo atua também como
um SAC. "Porém, temos estimulado cada vez mais os
assinantes a utilizarem o serviço", explica. Essa ope-
ração dá apoio ao fulfillment e à distribuição do
jornal que é bastante arrojada. Isso porque oferece
vários tipos de entregas de assinaturas, como so-
mente de segunda a sexta, ou apenas aos domin-
gos, para citar alguns formatos. "O assinante pode



trabalhar em uma cidade durante a semana e mo-
rar em outra no final de semana, pode receber em
cada endereço sem problemas".

No Estado, a construção do banco de dados
foi se consolidando de várias maneiras, através
dos próprios assinantes, ex-assinantes, anuncian-
tes e ex-anunciantes, trocas de mailing com par-
ceiros etc. "O próprio assinante tem interesse em
manter seus dados atualizados", conta Hércules.
"A base de prospects é normalmente atualizada
na troca e aquisição de bases de outras empresas
do mercado".

RFV é renovação
Uma etapa bastante importante do

Marketing Direto é a avaliação de recenda, fre-
qüência e valor (RFV) dos clientes, que no caso de
assinaturas praticamente não existe, porque por si
só a taxa de renovação indica um panorama mais
exato da fidelidade do assinante. Tanto com Sele-
ções quanto com a Editora Abril, que vendem aos
assinantes outros tipos de produtos além das pu-
blicações, essas informações são altamente rele-
vantes para definir a melhor oferta, para o melhor
cliente no melhor momento. "Informações como
data de compra, volume de compras, forma de
pagamento, atrasos ou não, são fundamentais",
diz o diretor de Seleções. O estado da arte, como
definiu o diretor da Abril, é aquele que eles estão
sempre buscando. "Isso explica o estágio de evo-
lução ao qual chegamos e garante que ele conti-
nue". Costa se refere à busca constante de novas
respostas para as mesmas perguntas como, o que
funciona melhor?; o que aumenta o retorno de
uma ação; que tipo de brinde?; Desconto é melhor
que brinde?; Parcelamento maior? etc.

Já o diretor do Grupo Estado destaca que
esse controle é feito através dos algoritmos que
dão as probabilidades de cada cliente. "Os drivers
mais importantes nesse processo são certamente o

tempo em que o assinante está conosco e quanto e
quando esse mesmo assinante se relacionou com a
gente", acentua Hércules.

Ao fazer uso da estrutura da Editora Abril - a
maior agência de Marketing Direto do país, segundo
comentários do mercado - a revista Caras faz uso da"
ferramenta desde o seu lançamento no Brasil há
alguns anos. "Na verdade, tínhamos um produto
novo bastante bom, com uma super oferta e um
mailing altamente qualificado", lembra Silva Júnior.
"E o desafio de mostrar bem o produto, que era
desconhecido do grande público, foi bem resolvido
pelo Mauro Lemos, da área de assinaturas da Abril.
Os resultados foram sensacionais". A Caras faz uso
de mala direta e Internet na comunicação durante o
período de assinatura e na hora da renovação.

Oferta agressiva
Para captação, as ofertas são agressivas. Como

recentemente, quando Caras lançou uma campa-
nha na qual oferecia uma passagem para Nova
York a quem assinasse a revista por dois anos. "A
ação exigia um perfil muito específico de cliente,

por isso escolhemos o Marketing Direto. A oferta já
era excelente. Selecionamos um mailing bastante
qualificado e criamos uma peça que tinha todo o
charme e o alto nível do presente oferecido ao nosso
consumidor", descreve o diretor de Caras. O resulta-
do é que a meta de vender cinco mil assinaturas de
dois anos foi atingida em menos de.15 dias.
"Alocamos para o Marketing Direto uma terça parte
da nossa verba. Atendendo é de crescimento, prin-
cipalmente se considerada a necessidade cada vez
maior de tornar a comunicação mais eficaz".

No Grupo Estado, o Marketing Direto fica com
algo entre 70% e 80% dos investimentos da área
de assinaturas. Segundo Hércules, dentro dessa
verba o trabalho é utilizar os canais que proporcio-
nem maior retenção de assinantes, como a mala
direta e o e-mail marketing, "um trabalho maior
do que fazer crescer a operação de telemarketing
ativo". A base dos jornais tem crescido muito mais
em função da retenção do que da captação de
novas assinaturas. "Nosso trabalho tem sido de
conhecer os clientes mais profundamente através
de todas as ferramentas e informações disponíveis,



para assim podermos estruturar as ações de ven-
das e relacionamento de forma altamente perso-
nalizada indo ao encontro das reais necessidades
dos assinantes".

A personalização da comunicação, que é
uma arma importantíssima nas ações de relacio-
namento com os assinantes, tem sido a chave para
a Folha de S. Paulo ter resultados de vendas qua-
tro vezes maiores do que o grupo de controle e seis
vezes ao de assinaturas pagas. "Além de modelos,
criamos malas diretas diferentes - tanto em termos
visuais quanto de abordagem de venda - paro
cada segmento de clientes", explica Simone, que
embora tenha um planejamento detalhado por
canal, destaca que a alocação das verbas tem fle-
xibilidade. "O mercado é muito competitivo, temos
que ter agilidade para alterar as ações e os canais
conforme a necessidade do negócio".

Os provedores de Internet e TV paga são em-
presas que distribuem conteúdos que só podem ser
oferecidos e adquiridos dessa forma. Por isso, é natu-
ral que façam uso de todas as armas do Marketing
Direto na captação, retenção, renovação e relaciona-
mento. Por natureza, acabam sendo mais tecnológicos
em suas ações, fazendo do canal Internet o contato

principal com os assinantes, mas também empreen-
dem ações de mala direta e por meio de call center,
até porque já possuem público bastante diversifica-
do, além de necessitarem oferecer diferentes canais

de contato.
Os volumes de clientes com os quais essas

empresas se relacionam já é bastante significati-
vo. A TV paga, por exemplo, tem mais de 4,2
milhões de domicílios assinantes. As operadoras

lançam mão de estratégias como clubes de assi-
nantes que distribuem presentes e ofertas a fim de
manter os clientes ativos.

Lançada nos EUA em 1994, a Directv, por
exemplo, tem 11,8 milhões de assinantes no mer-

cado norte-americano e 1,5 milhão de assinan-
tes somente na América Latina. No Brasil, foi
lançada em Julho de 1996. Formada de uma
aliança estratégica entre os acionistas News
Corporation, Organizações Globo e Liberty Media
International, a operadora Sky disponibiliza 150
canais para 900 mil assinantes, representando
24% do mercado total de TV por assinatura bra-
sileiro. A diversidade de pacotes de canais que
ela oferece se torna cada vez mais atraente para

os consumidores.

Os provedores de Internet também não

ficam atrás em termos de volumes de clientes
assinantes. Somente com o serviço de banda
larga, o Universo Online atingiu a marca a
marca de 697 mil assinantes em junho de 2006.

No segundo trimestre a receita de assinaturas
foi de RS 120,1 milhões, isso porque a base de
assinantes pagantes atingiu a marca de 1,5
milhão de pessoas.

Os portais e as emissoras de TV paga usam
a Internet para fazer relacionamento mesmo com
não-assinantes. A Sky mantém em seu site o Sky
Experience, dá acesso a promoções, prêmios e

participações em eventos. O iG, por exemplo, têm
16 milhões de usuários cadastrados, 4,5 milhões
dos quais aceitam receber comunicação.
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Planejamento, criação, CRM/Database Marketing, medição de resultados,

custo permissível, ações de retenção, conversão, cross selling, up selling, relaciona-

mento, venda, fulfillment, impressão personalizada, Internet, call center etc, etc.

Não resta dúvidas de que, para as agências de Marketing Direto, trabalhar contas de

assinaturas é ao mesmo tempo o paraíso e um enorme desafio. Afinal, embora os

setores financeiro e de telecomunicações sejam os maiores usuários, esta operação,

como bem define o sócio diretor de criação da Sunset, Guto Cappio, é o próprio

Marketing Direto. "São uma coisa só. Não dá para separar", acentua. Por isso é um

campo bastante fértil para as agências. É quando elas têm a oportunidade de aplicar

todo o seu conhecimento a favor do cliente. Para tanto, é necessário ter uma

comunicação bem definida e estruturada, pois o contato com o assinante é intenso.

O presidente da Datamidia,FCBi, Aurélio Lopes, - que tem em sua carteira de

clientes os jornais O Globo e Extra

(do Rio de Janeiro) e SKY/Directv -

lembra que na área editorial é

muito fácil ter uma assinatura can-

celada. "Por isso, as ações de re-

tenção devem ser muito bem cui-

dadas, a fim de evitarem os altos

índices de churn". Esta volatilida-

de da carteira de assinantes é uma

das características mais desafia-

doras para as editoras de revistas e

jornais e conseqüentemente para

suas agências de Marketing Dire-

to. Ela torna as ações de vendas e

retenção os maiores focos das

ações. "O cliente de assinaturas

tem no Marketing Direto seu prin-

cipal, quando não o único, canal

de vendas", diz o presidente da

SunMRM, FlávioSalles.

Por outro lado, Cappio acre-

dita que as ações de retenção são

mais importantes. "A defesa da base

conquistada é a maior prioridade

dos veículos", diz, opinião com a

qual o presidente da GreyZest con-

corda conforme artigo publicado no

ano passado nesta revista. "A prin-

cipal utilização do Marketing Di-

reto em ass inaturas é para

fidelização... Minimizar a perda de

assinantes é um dos maiores de-

safios das empresas cujo negócio

está baseado em assinaturas", es-

creveu Dias. O vp de planejamento

e atendimento da Fábrica, Luiz

Buono, acredita que as vendas são

mais importantes. "A relação é parecida com Pareto: 80% de vendas e 20% de

relacionamento". Nesse sentido, Salles coloca ambas as operações no mesmo

patamar. "É o canal para vendas e renovação".

Eficácia

Cada mídia do Marketing Direto assume um papel em relação à eficácia

que empresta à ação dentro da operação. Segundo lembra o presidente da Sun

MRM, a mala direta sempre foi a ferramenta mais utilizada na captação de novas

assinaturas e renovação e o call center na recuperação daqueles assinantes que

não renovaram. Já, Cappio - que atende as contas das revistas Você S/A e

Info EXAME - destaca que self-mailers, encartes e e-mail marketing têm sido os



campeões de utilização ultima-

mente.

A grande diferença existen-

te entre as operações de assinatu-

ras e os demais tipos de clientes

usuários de Marketing Direto re-

side na elevada expertise que se

deve ter na seleção de listas, no

desenvolvimento de parcerias e em

muita criatividade para desenvol-

ver argumentos e ofertas que sen-

sibilizem os consumidores, segun-

do o vp de planejamento da Fá-

br ica-que atualmente atende os

jornais Estadão e JT, e já teve cli-

entes como Harvard Business

Review e Carta Capital. "É um

mercado que usa nossa ferramenta sobretudo para vender. Isso exige uma grande

capacidade de fazer contas para encontrar o custo permissível já que as margens

desse negócio são muito baixas", diz Buono.

O Life Time Value é um processo vital em assinaturas como escreveu o presidente

da GreyZest: "de nada adianta uma empresa captar muitos novos assinantes de má

qualidade ou perfil inadequado, pois estes fatalmente cancelarão suas assinaturas ou

se tornarão inadimplentes". A análise detalhada do perfil e principalmente dos hábitos

em relação ao consumo do produto se torna essencial. Neste sentido, deve-se adminis-

trar com eficiência o ciclo de vida dos clientes, desde a aquisição até a fase de

recuperação, minimizando o uso das ferramentas de anti-atrition para evitar o churn. "É

necessário surpreender constantemente o cliente, principalmente na fase de manuten-

ção", explica Lopes, acrescentando que uma radiografia atualizada do banco de dados

garante uma boa gestão do relacionamento. Mas para Guto Cappio, apenas encartes nas

revistas não resolvem a estratégia a contento. "Tem que investir em postagem, eventos,

premiações e incluir no plano de comunicação aproachesfora do ambiente do produto,

para produzir uma experiência diferenciada com o mesmo". O presidente da Sun MRM

- que atualmente o segmento de assinaturas da Editora Abril e a NET, e no passado, já

atendeu o Jornal Valor Econômico e a SKY - lembra ainda que testes de oferta e listas

são elementos-chave de sucesso nessa operação. "Um bom planejamento de testes é

indispensável", acrescenta ele.

Se o planejamento e a estratégia são elementos aos quais se deve dispensar

toda a atenção em uma operação de assinaturas, com a criação não é diferente, já

que há regras e características dessa atividade que ajudam comprovadamente a

garantir o sucesso de uma ação. "Como o uso de oferta e grande volume de informa-

ção sobre o produto", diz Salles, se referindo a revista, jornal, TV paga entre outros.

"O que vem mudando é a intensidade cada vez maior do uso de personalização e da

ferramenta Internet", complementa o presidente da Sun. Outra característica apon-

tada por Aurélio Lopes é garantir uma comunicação homogênea para não confundir

o cliente, evitando assim que ele não pense existir várias empresas falando com ele.

"Parece uma pessoa com múltiplas personalidades. Isso não gera confiança".

Criação

Para o presidente da Fábrica, ao criar, deve-se responder todos os porquês das

objeções à compra da assinatura. "Só assim é possível ter todos os argumentos para

a criação", explica. "Outro ponto importante é o desafio de tentar criar peças

envolventes mas de baixo custo", diz Buono, reafirmando o fato de o custo permis-

sível ser reduzido. O diretor de criação da Sunset - que atende atualmente o Jornal

Folha de São Paulo - também fala em custos baixos e acredita que quanto maior a

personalização do conteúdo, melhor será o retorno sobre a peça.

Fator relevante que beneficia a atuação das agências é o alto grau de

profissionalismo que a grande maioria dos veículos alcançou em seus departamen-

tos de assinaturas. Porém, conforme lembra Luiz Buono, "se a agência não tiver uma

equipe entrosada para conseguir baixos índices de 'refação', certamente esse cliente

não será rentável". Ele acredita que para isso não acontecer, a agência não deve cair

no erro de prestar serviço de criação, colocando a estratégia em segundo plano. "O

cliente não vê valor e acaba que-

rendo pagar custo de bureau. E se

as ações não são planejadas a con-

tento, certamente os resultados fi-

carão a desejar".

Como em qualquer ação de

Marketing Direto, a operação de

assinaturas exige uma medida ri-

gorosa dos resultados. Mas não

basta saber quantas assinaturas

foram vendidas ou retidas. "E pre-

ciso entender quais listas deram

maior retorno, o perfil de cada do

assinante de cada produto, o ofer-

ta que gerou maior conversão, a

plataforma criativa mais eficaz",

ensina Flávio Salles. "Outros se-

tores econômicos deveriam medir

os resultados de suas ações tão

bem quanto a área de assinaturas,

que sem dúvida estão à frente nes-

te quesito".

Text Box
Fonte: Marketing Direto, ano 6, n.55, p. 18-24, set. 2006.




