
om as altas taxas de recebimento de cor-

respondência indesejada, é normal que o

consumidor passe a descartar a maioria

delas antes mesmo de ver do que se trata, o que

significa que muito dinheiro gasto em publicida-

de pelas empresas pode ir direto para o lixo. Foi

diante dessa dificuldade de estabelecer ações de

marketing direto de resultados com os consumi-

dores e do declínio dos canais tradicionais de

comunicação que o mercado se abriu para uma

nova possibilidade, a de produzir uma propagan-

da personalizada em uma correspondência 100%

autorizada pelo cliente, as faturas de pagamento.

O conceito de comunicação transpromocio-

nal, ou simplesmente transpromo, é considera-

do uma evolução da impressão de documentos

transacionais, como boletos, faturas, extratos

bancários, apólice de seguro e documentos fi-

nanceiros em geral, pois aproveita esse espaço,

que antes ficava em branco, para fazer ações de

marketing direto que retêm a atenção do leitor

com cor e personalização. O principal objetivo

é fazer cross selling, ou seja, oferta de produtos

ou serviços complementares aos que os clien-

tes já consomem, e aumentar a fidelização.

Entre as vantagens desse tipo de comunica-

ção, está o fato de ser de leitura garantida: as fa-

turas que recebemos, na maioria dos casos, são

esperadas. Um documento TransPromo é garan-

tia de que urna grande parcela dos clientes lera a

mensagem inserida. Outro benefício é a econo-

mia com taxas de envio de malas-diretas, já que

as companhias têm que enviar necessariamente

suas faturas ou documentos operacionais,

A prática começa a ser difundida no mercado

brasileiro por iniciativa de algumas empresas

da área gráfica. Uma das companhias que dis-

ponibilizam serviços de marketing transpromo

no Brasil é a Alphagraphics, que tem uma divi-

são de comunicações personalizadas chamada

agDirect Marketing há um ano e meio no País.

"Transpromo é a fusão de documentos transa-

cionais com a comunicação de marketing per-

sonalizada e colorida", ensina Fernando Steler,

diretor executivo da agDirect Marketing.

Steler explica que estabelecer esse tipo de ação

de comunicação pode não ser tão fácil quanto se

imagina. Segundo o executivo, só é possível insti-

tuir o marketing transpromo se a companhia pos-

suir processos de inteligência promocional com

dados variáveis que possibilitem a personalização

e técnicas de cálculo do retorno em tempo real.

"Só depois de toda essa análise o projeto deve

entrar na comunicação um-a-um, com técnicas de

database marketing", enfatiza. Ou seja, para que

esse tipo de comunicação realmente tenha resul-

tados efetivos, é preciso investir em um banco de

dados o mais completo possível.
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Steler vê os varejistas que possuem cartão
private label como o mercado mais interessado
em aderir ao transpromo atualmente, "pois pos-
suem fornecedores que querem vender na sua
rede e que podem bancar o projeto e as faturas
coloridas e ainda dar lucro ao dono do cartão".
Na área financeira e de seguros, ele enumera
clientes como Assurant Solutions, Credsystem,
GE Money e Rodobens. "Todos esses clientes
desenvolvem com a gente projetos de persona-
lização completa em cross-media, digital e im-
pressa, com cálculo do ROÍ", conta, destacando
o caso da ativação de cartões do Credsystem
que, após a campanha, teve retorno de ativação
de cartões de crédito de 14,7%.

Alexandre Batista, diretor de Negócios Estra-
tégicos da Print Laser, credita a atual procura
pela solução ao fato de que a prática se carac-
teriza por oferecer índices de resposta substan-
cialmente mais altos, enquanto demanda cus-
tos relativamente mais baixos que outras ações
de marketing. Batista já contabiliza os reflexos
do benefício: três milhões de documentos per-
sonalizados por dia para empresas do segmento
financeiro, administradoras de cartão de crédi-
to e grupos de telecomunicações. "Anualmente,
são mais de 800 milhões de envelopes", calcu-
la o executivo, que destaca o nicho de empre-
sas de cartão: "Em 2010, o volume de negócios
transpromo do Grupo Print Laser já terá atin-
gido dois dígitos percentuais para os nossos
clientes de cartões de crédito", prevê Batista,
sem revelar ao certo qual é o número.

Em j u n h o deste ano, a Print Laser anunciou
uma parceria com BMK, GMC e HP para oferecer
soluções de comunicação digital para mercados
transacionais e promocionais e em sistemas de
imagem e impressão. As quatro companhias de-
senvolveram o TransPromo Mídia Institute, lan-
çado durante o CIAB 2008, em São Paulo, corno
uma entidade de referência para disseminação
e educação ao mercado sobre o assunto.

Urna pesquisa divulgada em setembro pela
empresa de pesquisas InfoTrends afirma que
o mercado norte-americano de comunicações
transpromocionais atingiu 1,7 bilhão de im-
pressões em 2007. A previsão da consultoria é
de que o número cresça 68% até 2012 e atinja a
marca de 12,8 bilhões de impressões. Os emis-
sores de documento, por sua vez, responderam
em sua maioria (63%) que pretendem adicionar
mensagens de marketing a essas correspondên-
cias nos próximos 36 meses.

A mesma pesquisa mostra que aproxima-
damente 60% das empresas de impressão com
mais de 20 funcionários pretendem adquirir
máquinas de impressão de alta velocidade,
sendo que para 14% delas a aquisição deve ser
feita ainda este ano.
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