
Marketing

Felizes para
sempre
Relacionamentos duradouros são obtidos por ações

contínuas e que surpreendam os consumidores

por Fábio Mayer

A confiança é a base de qualquer re-
lacionamento de longo prazo com o cli-
ente. Para que seja de fato duradouro,
sua conquista é gradual, mas existem
ferramentas, como o marketing direto,
que são precisas em alcançar a fideliza-
ção em menor espaço de tempo. Estra-
tégia que, quando utilizada com trans-
parência e ética, melhora o desempenho
dos negócios. Com a freqüente equipa-
ração de ofertas de produtos e serviços

no mercado, tanto em preço quanto em
qualidade, a decisão de levar esse ou
aquele produto acaba sendo feita por
outros critérios. Cativar os consumido-
res pode ser determinante na compra.

A satisfação dos clientes, sem dúvi-
da, é prioridade. Mas os empreendedo-
res também investem no marketing di-
reto para divulgar ou vender produtos e
serviços, estreitar o relacionamento,
captar ou mesmo surpreender consu-
midores e acelerar o fortalecimento de
uma marca, por meio de maior visibili-
dade no mercado. Na avaliação de João
Baptista Sundfeld, da Sundfeld e Asso-
ciados, empresa de consultoria em Ges-
tão Empresarial, uma marca deverá ser
construída a partir do produto ou servi-
ço que atenda às necessidades dos con-
sumidores. Para ele, outros atributos
não poderão ser esquecidos, como a
embalagem, a capilaridade nos pontos-
de-venda, serviços de pós-venda e a
comunicação. "Sendo o marketing di-
reto, essencialmente, um contato direto
com os consumidores, uma marca bem
construída proporcionará melhores con-
dições para facilitar o relacionamento
com os consumidores", diz.

Conforme a Associação Brasileira de
Marketing Direto (Abemd), conceitos
como marketing de relacionamento,
marketing one-to-one e comunicação
dirigida estão associados diretamente ao
marketing direto. Os objetivos variam
de empresa para empresa e dependem
principalmente da sua atuação e dos
resultados esperados. "Com os estu-

dos conceituais sobre marketing, todas
as empresas têm consciência da neces-
sidade de investir nos chamados 'qua-
tro P (pês)' do marketing, ou seja, pro-
duto, propaganda, pontos-de-venda e
preço", diz Sundfeld.

Antes de investir em uma campa-
nha de marketing direto, o empreende-
dor deve ter alguns cuidados. Um
exemplo é obter um banco de dados
(database marketing — DBM). "Não é
apenas uma lista de nomes e endereços
para envio de uma mala-direta. O mar-
keting empresarial utiliza o DBM para
registrar de forma organizada os da-
dos sobre clientes existentes e poten-
ciais, para geração de informações in-
cluindo produtos e serviços compra-
dos pelos clientes, volumes, preços em
vendas anteriores, nomes de membros



da equipe do cliente com idades, data
de aniversário, hobbies e comidas fa-
voritas." A lista ainda inclui fornecedo-
res concorrentes com avaliação de pon-
tos fortes e fracos, políticas e padrões
de fornecimento.

Depois de previamente definidos os
públicos e as metas que se quer atingir,
é necessário planejar a estratégia de ação
para pôr a ferramenta em prática. Exis-
tem diversas maneiras, como o envio
de mala-direta via correio (cupom de
desconto, por exemplo) ou internet (in-
clui e-mail marketing), telemarketing
ativo e passivo, e CRM (gestão de re-
lação com o cliente). "Atualmente, in-
vestimentos maciços são empregados
em publicidade e propaganda em revis-
tas, jornais, folhetos, catálogos, televi-
são, rádio, linhas 0800 para chamadas

gratuitas e, mais recentemente, na in-
ternet em site próprios ou portais para
venda de produtos à vista ou a prazo
com entrega rápida por empresas es-
pecializadas e os correios."

Relacionamento porta a porta

No Brasil, os caixeiros-viajantes fo-
ram os primeiros a adotar uma prática
que se tornaria o marketing direto atual,
na opinião de Sundfeld. Acompanhando
as tendências do mercado norte-ameri-
cano, ofereciam toalhas, tecidos, rou-
pas em geral, malhas e gravatas direto
para os consumidores. "Com o início
da recuperação da economia no grande
mercado dos EUA, por volta de 1940,
conhecemos os primeiros sinais do que
hoje é conhecido como marketing dire-

to, por meio das vendas domiciliares
com empresas de sucesso vendendo
roupas, imóveis, cosméticos, enciclo-
pédias, eletrodomésticos, seguros, má-
quinas de costura e de escrever, entre
outros produtos", diz.

A evolução da ferramenta pode ser
mensurada pelos números. Uma pesqui-
sa de indicadores da Abemd, realizada
pela Simonsen Associados com o apoio
dos Correios, chegou a resultados que
mostram o desempenho positivo de toda
a cadeia do marketing direto no país,
que movimentou R$ 12,8 bilhões em
2005 e R$ 15 bilhões ano passado, em
volume de negócios. Desde 2000, o
crescimento foi de 11,3% anuais, em
média. Nos EUA e em alguns países da
Europa como Inglaterra e Alemanha, a
verba em marketing direto já ultrapassa
os investimentos em publicidade.

O crescimento dessa área no país
aguça os olhos de empresas estrangei-
ras. Com investimentos iniciais de US$
5 milhões, a Accentiv, que desenvolve
soluções de marketing de relacionamen-
to, começou suas atividades no Brasil.
O foco estratégico é oferecer serviços
de marketing direto, plataforma CRM e
endomarketing para os públicos B2B
(business to business), B2C (business
to costumer) e B2E (business to em-
ployee), "Atuamos desde o entendimento
das diretrizes de negócio da empresa e
do comportamento de seu público-alvo,
passando pelo planejamento e gerencia-
mento de soluções de CRM e campa-
nhas de marketing dirigido, até chegar à
mensuração dos resultados das ações
realizadas e ao desenho de soluções de
reconhecimento", diz Luca Lattanzi, di-
retor de Planejamento Estratégico e Pro-
dutos da empresa.

A Accentiv é uma agência e integra-
dora de soluções de marketing de relacio-
namento e conta com mais de 200 clien-
tes corporativos espalhados pelo mundo
e um total de 580 colaboradores. A em-
presa faz parte do Grupo Accor e está
presente em 22 países. "Nossa aposta
para o sucesso da empresa no Brasil é a
integração de competências tecnológicas,
criativas e operacionais, para uma cober-
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tura completa da cadeia do marketing de
relacionamento", ressalta Lattanzi.

A exemplo do grupo Accor, que en-
xergou o grande potencial do mercado
tupiniquim, muitas empresas nacionais
também apostam nesse ramo. Uma de-
las é a Flow Marketing de Relacionamen-
to, do grupo Fórmula Comunicação, aber-
ta há pouco mais de um ano, que é espe-
cializada em comunicação dirigida, de-
senvolve e implanta programas de relacio-
namento e campanhas de marketing di-
reto. Em todo programa, é necessário fa-
zer um planejamento, principalmente do
fluxo de capital. "É preciso fazer o cál-
culo de break even point (ponto de equi-
líbrio) para saber a partir de quando ele
vai se pagar, ou seja, o ponto em que a
receita se iguala ao investimento feito,
começando a ter retorno, lucro", diz Ti-
ago Gonçalves, diretor da empresa. "A
diferença da publicidade é que no marke-
ting direto é obrigatório mensurar os re-
sultados de forma a adequar os investi-
mentos, em cada canal de mídia, com o
retorno. Consegue-se ter resultados ex-
pressivos na fidelização."

Em uma das campanhas da Flow,
que foi feita para a Confraria das Artes,
casa noturna da capital catarinense vol-
tada para o público classe A, foi criado
um cartão de relacionamento. Batizado
de The One, o cartão concedia benefí-
cios ao comprador como o acesso libe-
rado à casa por um período de um ano,
check-in e check-out exclusivos, livran-
do-se de filas, e desconto no estaciona-
mento. Para ele, é necessário entender
a base de clientes e comunicar-se de
acordo com o grupo que se quer atingir.
"O principal é a pertinência da estraté-
gia, que deve ser definida previamente e
estar adequada ao perfil do cliente", diz.
Criada em janeiro de 2006, a iniciativa
trouxe antecipação da receita, aumento
da freqüência e atingiu o objetivo pro-
posto em poucos meses: a fidelização
dos principais clientes. "Foi surpreen-
dente, porque em três meses de implan-
tação do programa já se pagou todo o
custo de investimento", diz.

Conforme Gonçalves, foram criadas
iniciativas segmentadas baseadas nos três

Dicas de boas práticas
Baixo custo de execução, capacidade

de segmentação e personalização, men-
suração de resultados e retorno sobre
o investimento são alguns dos benefícios
de campanhas de e-mail marketing. Mas
garantir os resultados vai além de uma
peça atrativa e uma boa mensagem. É
necessário respeitar e aplicar as regras
da etiqueta digital como políticas de
privacidade e compromisso anti-spam.
Com o objetivo de orientar clientes e
usuários de internet sobre o tema, a
Zartana, empresa que oferece serviços
de consultoria e tecnologia para a gestão
de programas de marketing direto, ela-
borou o Guia de Boas Práticas em E-Mail
Marketing. "Os clientes precisam de
muito mais que apenas ferramentas de e-
mail marketing. Nosso compromisso é
apoiar clientes e parceiros com serviços
de inteligência na gestão de suas campa-
nhas, fornecendo conhecimento e expe-
riência que geram resultados", diz Fábio
Nunes, diretor de Serviços da empresa.

Os dados coletados pela Zartana são
animadores para empreendedores que
planejam investir em marketing direto.
Cerca de 11 % das vendas on-line no va-

Nunes: apoio aos clientes e parceiros
com serviços de inteligência

rejo acontecem por campanhas de e-mail
marketing, 60% dos consumidores que
compraram a partir do e-mail o fizeram
pelo fato de a mensagem já conter pro-
dutos que ele queria, e 35% dos usuá-
rios abrem seus e-mails de acordo com
o conteúdo do assunto. Seguem algumas
dicas do guia:

• Enviar apenas e-mails solicitados e divulgar compromisso anti-spam.
• Deixar disponível uma forma rápida e fácil de descadastramento.

• Planejar muito bem o "assunto" (subject) de sua campanha.

• Oferecer cadastro em seu site e deixar claro como usará as informações e a
freqüência da comunicação.

• Moderar o uso da tecnologia, deixe-a para a sua página web. É melhor manter
o e-mail simples.

• Analisar os indicadores de resultados das ações.
• Fazer um planejamento de campanhas.

Fonte: Guia de Boas Práticas em E-Mail Marketing (www.zartana.com/servicos/boaspraticasemailmarketing.html)

pilares: relacionamento (ações de comu-
nicação), recompensa (benefícios do pro-
grama) e reconhecimento (identificação
na base de dados dos clientes). O projeto
também conquistou o troféu de bronze
na 13a edição do Prêmio da Abemd. Na
sua opinião, a estratégia (tipo de ferra-
menta adotada para alcançar o objetivo
determinado), a criação das peças (que
envolve a criatividade e a eficiência na
transmissão da mensagem) e os resulta-
dos foram os três principais itens avalia-
dos para a conquista do prêmio.

Com base nas características do
marketing direto, a fidelização dos cli-
entes é uma vitória, mas atenção para

não descuidar. A continuidade das ações
é importante para mantê-los, surpreen-
dendo-os sempre. Como em qualquer
relacionamento duradouro, a verdadei-
ra conquista é feita dia após dia e solidi-
ficada com a confiança mútua. Kl
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