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A indústria automobilística sempre foi arroja-

da em sua comunicação com seus diversos públicos.
Porém, por muitos anos fez vistas grossas para o
potencial que o Marketing Direto poderia represen-
tar para os seus negócios. A comoditização dos pro-
dutos e o aumento expressivo da concorrência no
Brasil fizeram com que as marcas começassem a

perceber a necessidade de usar a ferramenta. Afi-
nal, tornar o cliente fiel passou a ser uma questão
de sobrevivência e não se faz isso apenas com um

bom produto, o que a maioria tem, mas com muito
relacionamento. Hoje em dia, segundo o estudo In-

dicadores ABEMD, o setor aparece como o quarto
maior usuário do Marketing Direto, com 7% de par-

ticipação no bolo de R$ 12,8 bilhões medidos em
2005.



Com 30 anos de atuação no Brasil, a Fiat
Automóveis - que produziu nesse período 9 mi-
lhões de veículos - sabe que o Marketing Direto é
um instrumento no qual se consegue falar com um
público cada vez menos acessível pela mídia tra-

dicional. "Os objetivos que perseguimos em curto
prazo são vendas, tanto de veículos quanto de pe-
ças e serviços. Em longo prazo, perseguimos retor-

no em relacionamento, buscando a fidelizacão,
porque o mercado automobilístico é caracterizado
pela infidelidade às marcas", explica João Batista
Ciaco, diretor de relacionamento e publicidade da

montadora italiana.
A empresa, que passou a usar o Marketing

Direto para divulgar seus lançamentos e promo-

ver test-drive de seus produtos a partir de 1998,
usa regularmente a mala direta para fazer lan-
çamentos, venda promocional e venda de peças
e serviços para uma base pré-segmentada. A Fiat
realiza estudos estatísticos e de datamining com
regularidade. "Temos um programa de CRM, atra-
vés do qual os clientes das concessionárias parti-

cipantes são abordados periodicamente via mala
direta com ofertas realizadas pelas próprias con-
cessionárias", diz Ciaco. A utilização de tele-
marketing se restringe ao atendimento, enquan-

to o e-mail marketing divulga notícias e serve
como reforço às promoções da marca.

O banco de dados da Fiat é constituído pelos
clientes compradores de veículos zero km desde
1990, bem como dos prospects que fizeram test-
drive nas épocas de lançamentos. A atualização é
feita a cada interação do cliente com os canais da
empresa. "Além disso, contamos com a parceria de
uma empresa que detém uma grande base de

dados nacional, pela qual atualizamos os dados

dos clientes em comum".

Desafios
Para a analista de Marketing Direto e

fidelização, Fernanda Monteiro, e o gerente de
marketing de relacionamento, Felipe Pedro, am-
bos da Peugeot, o Marketing Direto no ramo auto-
mobilístico trabalha com dois desafios: o primeiro
é o valor do produto, bastante alto comparado à
maioria dos produtos e serviços vendidos através

da ferramenta, e o segundo é saber exatamente a
data de interesse de compra do cliente, já que a

troca acontece em média entre dois anos e meio a
três anos. "A Peugeot é uma marca recente no Bra-
sil, por isso, tem claramente que conquistar merca-
do. Desta forma, o principal objetivo do Marketing

"Os objetivos que perseguimos em curto
são vendas, tanto de veículos quanto de e
serviços. Em longo prazo, perseguimos retorno
em relacionamento, buscando a fidelização, por-
que o mercado automobilístico é
pela infidelidade às marcas".
João Batista Ciaco, diretor de relacionamento e publi-
cidade da Fiat

Direto é a aquisição de clientes", diz Fernanda.
"Mas como se sabe, fidelizar clientes é mais rentá-
vel do que conquistá-los. Portanto, relacionamento

e fidelizacão são o nosso segundo grande objeti-

vo", complementa Pedro.
No caso da montadora francesa, o Marketing

Direto está inserido de forma estratégica como um
elemento complementar à comunicação de mas-



Fernanda Monteiro, analista de Marketing Direto e
fidelização

sa. "Para nossa comunicação com a base de clien-
tes, por exemplo, essa ferramenta é imprescindí-

vel", acentuam. Mas a companhia também se-
guiu o exemplo de sucesso das companhias aéreas
com seus programas de fidelização, quando criou
um processo parecido com objetivo de alimentar
sua recente base de dados, "fundamental para a
compreensão do perfil do cliente Peugeot e as ações
de fidelização que se seguiriam". Foi assim que
nasceu em 2002 o programa Viva Peugeot, que

vem sendo utilizado com crescente sucesso.

Além do database, uma central que arma-
zena todas as informações dos clientes e seus veí-
culos e serve também de suporte ao telemarketing,
a empresa usa com intensidade a mala direta nas
campanhas de vendas, incentivo direcionadas a
concessionários, pós-venda, lembrança de revisão,

welcome kit entre outros. "Recentemente, adquiri-
mos um database analítico, que vai nos auxiliar

no aprofundamento de análises do database
marketing", diz Fernanda. "São duas bases (CAEP

e SITE) atualizadas diariamente em qualquer con-
tato com o cliente", explica Pedro.

Uma campanha importante da companhia
aconteceu recentemente quando da oferta de
recompra do modelo Novo Peugeot 307. "Oferece-

mos para todos os clientes que possuíam um mo-
delo 307 antigo com mais de um ano, uma TV Fiat
LCD, na substituição pelo novo carro. Tivemos um
grande volume de recompras que acabaram re-

presentando 25% das vendas do novo carro no
Brasil. O retorno sobre o investimento foi de nada
menos do que 484%", comemoram.

Não é para menos que os investimentos que
a Peugeot destina ao Marketing Direto vêm cres-
cendo. Atualmente, esse volume representa 10%

da verba de comunicação da empresa. A marca
aportou por aqui em 1992, mas somente a partir
do ano 2000 deixou de ser apenas importadora e
saltou de 20 mil veículos comercializados por ano
para mais de 65 mil, com participação de 3,7%

do mercado.

César Freire, supervisor de marketing da Renault



a
Há dez anos participando do mercado bra-

sileiro de automóveis, a também francesa Renault
possui três fábricas no Brasil, todas instaladas
em 1998 no complexo Ayrton Senna, na cidade
de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba,
Paraná. A empresa utiliza o Marketing Direto so-

bretudo para relacionamento com clientes, mas,
segundo o supervisor de marketing César Freire,
também é uma excelente ferramenta de apoio a
vendas. "Em especial para ações onde há inte-
resse de impactar segmentos específicos de mer-
cado", acentua ele.

Freire tem visão bastante parecida com a

dos concorrentes quando avalia os principais de-
safios que o cenário do setor automobilístico im-

põe: a forte concorrência entre as marcas e o lon-
go ciclo de vida dos produtos. "Os consumidores
são facilmente seduzidos por novidades, preços e
promoções cada vez mais agressivos e o automó-

vel não é exatamente um produto de rápido con-
sumo", afirma ele.

A Renault faz uso do Marketing Direto desde
que chegou ao país. Um dos cases mais importan-
tes para a montadora é o da conhecida promoção

Financeira Renault Portas Abertas, na qual foi

introduzida a mecânica de ativação via mala di-
reta com chave. O consumidor preenche um cupom
de inscrição, testa a chave em um carro na conces-
sionária e se o veículo ligar ele é premiado. "Esta
mecânica transformou a promoção numa das prin-
cipais fontes de informação atualizada sobre nos-
sos consumidores e clientes, além de criar um vín-

culo emocional que ajudou a marcar a posicionar-
se e difundir-se junto aos consumidores brasilei-
ros", acentua Freire.

de
Segundo César Freire é comum que os própri-

os consumidores confirmem a recepção de malas
de promoções, isso porque a Renault possui um

banco de dados centralizado, que é alimentado
não só pela campanha, mas também por fontes
internas e externas à companhia. Como fazem os
concorrentes, todos os pontos de contato com os

clientes são monitorados e geram informação para.
o banco de dados. "Desta forma, utilizamos prati-
camente todo o arsenal de ferramentas que o
Marketing Direto oferece. Desde os canais mais con-
vencionais como mala direta e eventos, passando

"Com suporte de um banco de dados rico, estu-
dos estatísticos e planejamento, os ferramentas
de Marketing Direto têm sido maximizadas e ex-
ploradas cada vez de maneira mais integrada".
Tatiana Mazza, diretora de planejamento da
Datamidia,FCBi

por e-mail marketing, SMS, telemarketing, entre
outros".

O supervisor de marketing da Renault lem-
bra que a Internet e o e-mail marketing são um
meio de grande impacto, cada vez mais eficientes

e abrangentes, mas que há resistência por parte
de alguns grupos de consumidores em fornecer seus
endereços eletrônicos. "De qualquer forma, o pla-

nejamento das ações obedece a uma régua de
impactos que limita o número de vezes que fala-
mos com os clientes, pois não queremos e não po-



"E mais rápido, eficaz e barato impactar os cli-
entes com Marketing Direto",
Andréa Orsolon, diretora de atendimento da Rapp
Collins

demos exagerar na dose", acentua Freire. "Os re-
sultados são sempre medidos e comparados a gru-
pos de controle. Até hoje têm se mostrado bastante

positivos".
E se o Marketing Direto é usado como

apoio às campanhas de massa, ao menos em
um caso da Renault acontece justamente o con-
trário. Como no caso da campanha "Nossos cli-
entes são nossos melhores vendedores", que está
estruturada numa ativação viral na Internet,
apoiada também por mala direta. "A mídia de
massa complementa a divulgação e dá reco-

nhecimento necessário para que os clientes se

sintam estimulados a indicar novos comprado-

res para a marca".

de
As agências de Marketing Direto têm se sur-

preendido positivamente com os clientes do setor au-
tomobilístico. "Na Fiat, observamos que o marketing
de relacionamento é parte integrante da estratégia

de negócio da empreso", diz a diretora de planeja-

mento da Datamidia,FCBi, TatianaJlazza.
A agência só tem motivos para comemorar

com um cliente desse nível, já que com ele con-
quistou vários premiações recentes, como nos prê-

mios ABEMD e Amauta (veja box com cases do
setor). "A cada momento estudamos como

potencializar o uso das ferramentas", emenda ela.
Isso porque tanto agência quanto cliente reconhe-
cem que o acesso ao público está cada vez mais
difícil através dos canais tradicionais. "O que fun-
cionava antes, agora tem que ser reinventado".
Essa dificuldade de acesso faz com que se entenda
que o Marketing Direto garante a presença da marca

na mente desses consumidores nas fases de lança-

mento, pós-venda e recompra.

A necessidade de compreender os diferentes

públicos consumidores e seus estágios com relação à
compra fez com que as montadoras se socorressem
ainda mais das agências de Marketing Direto e de
Database Marketing. Por conta disso, elas promove-

ram verdadeiras segmentações de público e parti-
ram para a diversificação de modelos. "Com suporte
de um banco de dados rico, estudos estatísticos e

planejamento, as ferramentas de Marketing Direto
têm sido maximizadas e explorados cada vez de
maneira mais integrada", acentua Tatiana.

Conforme diz Andréa Orsolon, diretora de aten-

dimento da Rapp Collins, que atende a Volkswagen,
para as empresas do setor, que buscam a diferen-
ciação, a segmentação de públicos que o Marketing
Direto proporciona se torna uma ferramenta pode-
rosa na disputa pelo mercado. "Porque pode levar
a comunicação do produto para o consumidor cer-

to, na hora certa e de maneira personalizada".
Andréa lembra que as vendas anuais de carros
novos chegam a 1,6 milhão de unidades e que
isso representa apenas l % da população. "Por isso,
é mais rápido, eficaz e barato impactar os clientes
com Marketing Direto", acentua. "O cliente na ver-



dade não compra um automóvel, mas um sonho.
Assim, o fator emocional tem peso relevante".

Andréa lembra que o uso de uma ferra-
menta vai depender especificamente dos objeti-
vos propostos. Se a empresa quer convidar con-

Acredito que a Internet e os ações virais são o
bola da vez".
Eduardo Soutello, diretor de planejamento da e ou

sumidores para um test-drive, uma mala direta
ou um e-mail marketing são mais recomenda-
dos. "Porém, se a necessidade é checar o nível de
satisfação dos consumidores com o atendimento
e a manutenção do automóvel, o mais indicado
é o call center".

Mas há fatores críticos para o bom desen-
volvimento do p lanejamento das ações de
Marketing Direto no setor automobilístico que são
de difícil controle tanto pelos clientes quanto pe-
las agências. Segundo o diretor de planejamen-
to da e | ou, Eduardo Soutello, os dois pontos

críticos do planejamento residem na escolha das
listas utilizadas para as ações de captação e o
envolvimento da rede de concessionárias. "De
nada adianta uma boa oferta se o prospect
impactado pela ação só tem intenção de trocar

de carro daqui a dois anos", alerta ele. "Justa-
mente aí a rede de concessionários tem papel
importante, porque se houver um trabalho coo-

perado o sucesso da ação será maior".
Soutello acredita que não existe uma regra

sobre qual canal de Marketing Direto se mostra
mais eficaz para o cliente do setor automotivo. "Po-

rém, acredito que a Internet e as ações virais são a
bola da vez". E lembra que esse é um segmento
que vive em função dos lançamentos e, portanto,
as ações de Marketing Direto acabam acompa-
nhando esse movimento.

de
O vp executivo da Wunderman, Fernando

Taralli, lembra que a compra de um carro é a
segunda maior aquisição na vida de qualquer
pessoa. Ou seja, é minoria a parcela de clientes
que faz essa compra por impulso. "Na verdade, a
concretização da compra de um carro é a união de

diversos fatores e essa complexidade diferencia esse
setor dos demais". Porém, por ser um processo lon-
go de decisão, o Marketing Direto assume papel

importante no convencimento do consumidor. Para
Taralli a palavra-chave é relevância. "Temos que
levar em conta o que sabemos deste cliente e usar

esta informação de maneira sutil e pessoal. É que
o consumidor não quer ser tratado como uma mais,
ele quer ser exclusivo", acentua.

Sobre os canais mais eficazes, o vp da
Wunderman acredita que a combinação entre eles
se mostra mais efetiva, justamente porque a ven-
da de um veículo não acontece "do dia para a
noite". A necessidade de manter a marca muito
próxima do consumidor vem fazendo com que o
volume das ações de Marketing Direto cresça em
ritmo acelerado. "É necessário promover uma rela-

ção positiva da marca com o consumidor, desde a
compra, passando pela recompra, atendimento e
serviços", diz ele, acrescentando que a metodologia
adotada pela agência no mundo prega que uma
campanha pode influenciar uma compra até seis
meses depois do impacto.
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