


O Marketing Direto é uma prática até
certo ponto recente nos shopping centers, mas
já mostra resultados cada vez mais eficazes.
Mesmo sendo diversos os shoppings usuários
da disciplina, este mercado tem muito a ser
explorado. Segundo levantamento da Associação
Brasileira de Lojistas de Shopping existem 622
empreendimentos no país, que totalizam 76.922
lojas. Em 2006, os shoppings faturaram RS 60,3
bilhões, e a expectativa é que este valor suba para
RS 62,4 bilhões neste ano.

Frente a um mercado tão promissor, algu-
mas agências de Marketing Direto não perderam
tempo na busca de engordar suas carteiras com
esse tipo de cliente. É o caso da We' 5 Comu-
nicação Direta, que é responsável pelas ações
dos shoppings D&D, ABC, Piracicaba, Jaraguá

Araraquora, Interlagos, MaxiShopping Jundiaí e
PmdenShopping. "Até o final do ano esperamos
conquistar mais três shoppings do Estado de
São Paulo", conta o diretor de atendimento
Paulo Denoni.

Fazer Marketing Direto para shoppings
é um desafio que envolve a criação de ações
diferentes o ano todo, geralmente sem inter-
rupção. "Em alguns meses fazemos duas ou
três campanhas. A comunicação direta é bem
variada justamente porque o público de um
shopping também é, por outro lado, a cobrança
de resultados é diária e a mensuração é quase

"Um ponto importante é
mostrar em todas as peças que
conhecemos profundamente
os hábitos do cliente,
evidenciando isso através do
texto e da personalização do
nome e outras informações
pessoais"
Cláudio Goldsztein, diretor geral da Embrace

"O PrudenShopping implantou
o cartão de fidelidade 'Clube
de Vantagens' para estreitar
o relacionamento com seus
clientes e entender seu com-
portamento de compra e de
freqüência, Este objetivo foi
alcançado e muitos clientes
estão satisfeitos com o novo
sistema de presenteá-los"
Cláudio Oliveira, gerente de marketing do
PrudenShopping

on-line", explica Denoni. O foco das ações se
dirige especialmente em despertar a atenção do
cliente para alguma boa oferta ou vantagem, e
a ferramenta que melhor mostra resultados para
isso é a mala direta. Porém, quando o objetivo é
manter uma comunicação regular com o público o
e-mail marketing se revela mais eficaz e de baixo
custo. "No MaxiShopping Jundiaí usamos a mala
direta para divulgar eventos e campanhas e o e-
mail marketing, que tem periodicidade mensal,
para informações do programa de fidelidade e do
próprio shopping", conta a gerente de marketing
Silvia Helena Orenga Sandoval.

Programas de fidelidade
Geralmente, as ações de Marketing Direto

nos shoppings são atreladas aos seus programas
de relacionamento. "São raras as exceções",
conta a gerente de marketing Elizabete Bocchini
Henriques, gerente de marketing do Shopping
ABC. A alta concorrência e o grande número de
visitantes mensais são motivadores para que



esses empreendimentos invistam cada vez mais
na fidelidade. "Entendemos que o melhor uso do
Marketing Direto está na ampliação do relaciona-
mento, deixando a marca mais próxima do cliente
e fazendo com que a relação com o shopping
se estenda a outros momentos da sua vida",
conta Cláudia Teixeira, gerente de marketing do
Moinhos Shopping - empreendimento por onde
passa uma média de 450 mil clientes por mês.

O gerente de marketing do PrudenShop-
ping, Cláudio Oliveira, compartilha do mesmo
pensamento e acredita que além de estreitar o
relacionamento, o Marketing Direto também
tem papel no fortalecimento de marca e na
captação de novos clientes. "Qualquer cliente

pode se associar ao cartão de fidelidade ' Clube
de Vantagens', que foi lançado em setembro
de 2006. O programa presenteia os clientes
de acordo com seu relacionamento e conta no
momento com 10 mil cadastrados".

A construção do banco de dados dos
programas de relacionamento em shoppings
ocorre basicamente de duas maneiras: através
da visita do cliente ao balcão de atendimento,
ou com o uso do próprio cartão do programa.
O PrudenShopping e o MaxiShopping Jundiaí
contam com balcão exclusivo para o registro
das compras dos consumidores cadastrados,
assim, a cada visita basta o cliente passar no
balcão e apresentar os recibos de compras para
contar pontos. "Aproveitamos este momento
para atualizar os dados do cliente. Caso haja
algum retorno de correspondência ou e-mail,
o programa avisa a atendente que atualiza
as informações. Também fazemos abordagens
através de mala direta e e-mail marketing",
explica a gerente de marketing do MaxiSho-
pping Jundiaí.

"Nosso objetivo em curto
prazo é trabalhar cada vez
mais a adesão do lojista no
programa de fidelidade, para
que além de presentes o
cliente possa se beneficiar
de vantagens nas lojas"
Silvia Helena Orenga Sandoval, gerente de
marketing do MaxiShopping Jundiaí



Já no Moinhos Shopping a gestão do
relacionamento com o cliente é feita através de
um sistema de CRM customizado, que controla
a conversão de compras em pontos. "Quando
as ações prevêem resgates de pontos é possível
emitir relatórios diretos do sistema de CRM. No
início de cada ano os clientes são anal isados
de acordo com a recência, freqüência e valor
em compras e depois segmentados em três
categor ias: Essencial , Class e Supreme. O
relacionamento e os benefícios ao longo do
ano são oferecidos de forma diferenciada de
acordo com estes perfis", diz a gerente Cláudia
Teixeira.

Os profissionais da Embrace Marketing
de Re lac ionamento , que atendem contas
de shopp ings e lo jas de vare jo , chamam
atenção para o uso de CRM no segmento. A
metodologia é utilizada para realizar desde
o monitoramento de transações em tempo
real até a gestão de campanhas de Marketing
Direto com aval iação automática de retorno
sobre o investimento. Com o número de ticket
e ava l iação de gasto efetuado, é possível
fazer diversas análises sobre o desempenho
de cada grupo de clientes. "Também podemos
fazer análises por perfil do consumidor e tipo
de produto consumido, o que permite avaliar
ações de venda cruzada e realizar promoções.
No caso de programa de relacionamento existe
ainda uma aval iação mais detalhada do perfil
de público respondente à oferta, assim como o
número de resgates no caso de oferta exclusiva

ou recompensas", conta Cláudio Goldsztein,
diretor geral da agência.

O foco dos programas de relacionamento
é estimular compras e reter os clientes do shop-
ping, mas os benefícios não param por aí. "De
carona vêm outros fatores como a redução de
inadimplência, racional ização dos gastos com
propaganda, atualização da base cadastral,
melhor negociação com fornecedores, auxílio
no desenho das campanhas publicitárias ou na
definição de mídias a serem contratadas e a
criação de uma base de dados riquíssima - que
acaba se tornando um ativo muito valioso",
explica a gerente de planejamento da Embrace,
Fernanda Hartmann Baisch.

Simone Donida e Luciano Soares, também
da Embrace, explicam que a base de dados de
um programa de relacionamento pode se tornar
valiosa a ponto de despertar o interesse de
empresas externas ao shopping. "Apenas para
citar um exemplo, em 2006 fizemos uma ação
para o Moinhos Shopping com uma montadora
de veículos para o pré- lançamento de um
modelo de luxo. A empresa ofereceu um jantar
para casais e um test drive com a entrega do
carro na casa do prospect, todos clientes A e AA
segmentados pelo tipo de loja onde costumam
comprar e o valor que gastam. Além de pagar
todos os custos, a montadora pagou ao shopping
mais RS 100,00 por cliente convidado", contam
os profissionais. Hoje o programa de fidelidade
do Moinhos Shopping consome uma média de
6% da verba total de comunicação, no entanto
ações como esta visam oferecer auto-susten-

"0 Marketing Direto nos
permite criar intimidade
com o consumidor. É possível
conhecê-lo profundamente
e criar ações que vão de
encontro aos seus anseios"
Elizabete Bocchini Henriques, gerente de
marketing do Shopping ABC



"Hoje existem 622 shoppings
no Brasil. Nos próximos quatro
anos quase R$ 6 bilhões serão
investidos na construção de
89 novos, envolvendo capital
nacional e estrangeiro"
Paulo Pandjiarjian, jornalista, consultor de
varejo e vice-presidente da ADVB-DF

tação em médio e longo prazo. "Os valores de
custeio para o reconhecimento de clientes vem
crescendo, porém não com verbas alocadas pelo
marketing", diz Cláudia Teixeira.

Eduardo Souza Aranha, presidente da Souza
Aranha Comunicação Direta, lembra de um fator
valioso para os programas de relacionamento
atuais: a internet. "Ela tem sido utilizada com
mais intensidade nas ações seja para comunicar,
vender, relacionar ou conhecer o perfil do cliente. Os
programas de fidelidade cada vez mais são on-line,
o que traz maior velocidade e menor custo".

Resultados bem medidos
As métricas utilizadas para resultados das

ações de Marketing Direto e de programas de
relacionamento vão da análise do ticket médio
mensal medido por compra unitária ao aumento
no número de lojas transacionadas por clientes.
Paulo Denoni explica que um dos objetivos dos
programas é fazer com que os clientes passem
a comprar em mais lojas e por isso a análise do
faturamento registrado também é fundamental.
"Para fazer uma comparação sempre verificamos
um determinado mês de um ano com o mesmo
mês do ano anterior", diz.

No PrudenShopping o sucesso das ações é
mensurado através do crescimento de cadastros
realizados a cada ação de Marketing Direto e o



registro de compras dos clientes do programa
de fidelidade. "Verificamos que quantidade de
notas de diferentes lojas cadastradas por cliente
aumenta a cada ação realizada", conta o gerente
de marketing Cláudio Oliveira.

Depois da mensuração das ações indivi-
duais, sistemas de CRM analisam quantas vezes
o cliente se relaciona com as lojas durante um
determinado período, com quais lojas, quanto
gasta em produtos e serviços, qual a freqüência
do relacionamento, entre outras inúmeras métri-
cas. "O uso intenso de CRM com foco analítico é
um fator importante no segmento. Os sistemas de
informação estão contribuindo significativamente
para a melhoria dos esforços de marketing",
explica Eduardo Souza Aranha, presidente da
Souza Aranha Comunicação Direta.

Movimento fora de época
Graças a ações de Marketing Direto os

shoppings não ficam mais presos ao calendário
promocional de campanhas pontuais como
Dia das Mães, Dia dos Namorados ou Natal.
Ações para amenizar a "baixa temporada" têm
surtido efeito e atraído clientes o ano todo. "Em
pesquisa realizada no último período de liqui-
dação constatamos que 30% dos entrevistados
vieram ao shopping atraídos pela mala direta ou
pelas vantagens que o programa de fidelidade
oferece", conta a gerente de marketing do
MaxiShopping Jundiaí, Silvia Helena.

Cláudio Oliveira explica que o PrudenSho-
pping aproveita os mais diversos insights para
fazer ações o ano todo, como fez durante o Pan

2007. "No mesmo período que aconteceram os
Jogos Panamericanos foi realizada uma ação
temática. Os clientes que assistiram aos jogos e
consumiram na praça de alimentação - onde ha-
via dois telões e decoração especial - ganharam
uma pulseirinha verde ou amarela. Verificamos
que 7% dos l O mil clientes cadastrados no pro-
grama de fidelidade participaram da promoção".
Outra forma de trazer consumidores ao shopping
é oferecer presentes na data de aniversário. "O
cliente recebe um e-mail informando que ele
ganhou um presente do clube de vantagens e
que pode ser retirado até um determinado dia",
completa Oliveira.

Para as agências, o calendário de datas
comerciais certamente auxilia no planejamento
das ações. "Mas já não é o suficiente porque as
datas comemorativas e os períodos de liquidação
caíram no comum", completa Cláudio Goldsztein,
da Embrace. Por isso é fundamental ter ações com
base em ofertas dos lojistas, eventos, promoções,
exposições, entre outros, para gerar fluxo constan-
te nos pontos de venda. "O relacionamento se dá
através de um intenso calendário de eventos e
ações promocionais da empresa ou em parceria
com outros players interessados em impactar este
público. As ações sempre devem ser direcionadas
para o reconhecimento com os clientes".

"Há alguns,anos imperou
o sorteio, hoje diante das
dificuldades de tal mecânica
ser aplicada, os shopping
centers têm se direcionado
para programas de fidelidade,
concursos culturais e
campanhas comprou-Ievou"
Paulo Denoni, diretor de atendimento da We '5
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