


Quando a empresa passou a usar
Marketing Direto e que ferramentas
utilizava na ocasião?

O Marketing Direto é uma disci-
plina de comunicação que a Folha de S.
Paulo utiliza há anos. O relacionamento
com nossos assinantes quase sempre se
deu via telemarketing e mala direta, mas
desde 2000 o uso dessas ferramentas
vem crescendo muito também para cap-
tação de novos assinantes. Sem dúvida,
não é possível imaginar uma área de
assinaturas que não faça uso intenso das
ferramentas de Marketing Direto.

De forma geral, qual a importância
do Marketing Direto para as estraté-
gias de comunicação da empresa?

Nós criamos grandes campanhas
para a mídia de massa com enfoque
muito mais institucional, o que reforça
a imagem da marca Folha S. Paulo.
Assim, conquistamos mais credibilidade
para atrair novos assinantes e fazemos
isso principalmente com campanhas de
Marketing Direto que reforçam nossos
valores. Nosso objetivo é empreender
uma comunicação mais integrada, onde
o Marketing Direto possa reafirmar ain-
da mais os valores da Folha de S. Paulo
perante seu público.

Qual é o volume do investimento
destinado ao Marketing Direto?
Quanto representa com relação à
verba de comunicação e em que
percentuais vem crescendo nos úl-
timos anos?

Nossa verba destinada a vendas

de assinaturas é praticamente toda para
Marketing Direto, seja voltada para o
telemarketing, mala-direta ou e-mail
marketing. A participação atual de Ven-
das Pessoais para assinatura é pequena
e nossas campanhas de mídia de massa
são muito mais institucionais do que
geradoras diretas de vendas.

Existe police com relação ao uso do
Marketing Direto? Por quê?

Sim, temos muita preocupação
em não bombardear nossos assinantes
com comunicações, por isso temos uma
régua de relacionamento que considera
todas as informações, desde o início
do contato do assinante com a Folha
de S. Paulo. O outro fator que não po-
demos esquecer é a relevância do que
temos para falar. Queremos que nosso
assinante saiba que só falamos com ele
quando é do seu interesse. Graças a essa
preocupação, nosso índice de opt-out é
quase zero e o de abertura dos e-mails
muito alto, nosso assinante já percebeu
a atenção que temos com ele. Esse cui-
dado que temos com a relevância do
assunto e com a freqüência com que
nos comunicamos é o mesmo nas ações
dirigidas a nossos prospects.

Entre os canais de Marketing Direto
- call center, mala direta, e-mail mar-
keting, fulfillment, etc-quais são os
mais utilizados e por quê?

Sem dúvida, no nosso caso, o call
center ainda é o canal mais utilizado,
porque continua sendo a principal fer-
ramenta tanto para o relacionamento

com o assinante como para venda de
assinaturas. Mas também é inegável
que a Internet vem aumentando grada-
tivamente ano a ano sua importância
para os dois públicos - assinantes e
prospects.

Quais são os volumes de uso de cada
canal?

Não podemos revelar esses núme-
ros, mas posso garantir que o nível de
utilização é bastante alto para as três
ferramentas - call center, mala direta e
email marketing - e quase sempre elas
são usadas de forma integrada para
obtermos resultados ainda melhores
para nossas campanhas. É importante
destacar que tanto para o relaciona-
mento com o assinante quanto nas
ações de prospecção de novos todas
as ferramentas são utilizadas de forma
intensa.

Como avalia o atual estágio do uso
da ferramenta de CRM na empresa?
Por quê?

Já utilizamos a ferramenta de CRM
desde 2000 e acredito que evoluímos
muitos nesses anos. O mais importante
do CRM é lembrar que o processo é um
aprendizado contínuo. Temos sempre
muita coisa para aprender. Hoje em
dia conhecemos melhor quem é nosso
assinante e conseguimos prever seu
comportamento, com os modelos de
cancelamento, prospecção e LTV. A
vantagem é que já faz parte da cultura
da empresa a utilização da ferramenta e
os benefícios que ela proporciona.
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Como estão divididos os diferentes
públicos do conjunto de clientes da
empresa e quais são eles?

Existem muitas formas de dividir
nossos assinantes e estamos sempre
estudando as melhores maneiras de
diferenciá-los, já que não existe uma
fórmula mágica para isso. Atualmente,
temos uma separação feita pelo modelo
de LTV, com isso conseguimos saber
quanto cada assinante irá trazer de
receita nos próximos anos e podemos
separá-los em diferentes grupos.

Em que medida e como muda a
comunicação por Marketing Direto
com cada um desses públicos?

A grande vantagem de trabalhar
com a receita que o assinante irá gerar
no futuro é que sabemos exatamente
quanto podemos gastar com cada grupo
de assinantes. Buscamos sempre presen-
tear nossos assinantes com produtos do
seu interesse e sempre avaliando o ROÍ
de todas as ações, mas nossa maior pre-
ocupação é criar uma régua de comuni-
cação e não apenas ações isoladas.

Qual a importância da internet nas
ações de Marketing Direto da em-
presa? Por quê?

A Internet vem crescendo muito
em importância no contexto das ações
de comunicação com nossos clientes e
prospects. Atualmente, temos um Site
de Atendimento que traz quase todos
os serviços para o assinante. Antes, ele
só tinha acesso pelo Call Center. Temos
percebido também um aumento de sua
utilização, pois o assinante quer como-
didade e facilidade e a internet ajuda
muito nesses dois pontos. Acredito que
pelos mesmos motivos as vendas por
esse canal venham crescendo, porque
em menos de dois minutos você con-

segue assinar o jornal ou comprar um
colecionável. É realmente muito fácil.

Quais são as ações de captação que
a empresa faz por meio de ferra-
mentas de Marketing Direto e como
avalia o retorno delas?

Para a captação de novos assinan-
tes trabalhamos com o Telemarketing
Ativo, ações de mala direta e e-mail
marketing. Aproveitamos para fazer
ações integradas, uma mala direta com
repique por telemarketing ou e-mail
marketing, sempre com a preocupação
do retorno que teremos tanto em vendas
quanto em custo assinatura.

Em quais aspectos o Marketing Dire-
to brasileiro ainda está atrasado com
relação às suas necessidades e com
mercados mais evoluídos?

O Marketing Direto tem muito
espaço para crescer no Brasil. Apesar
da grande preocupação que temos em
mensurar os resultados e da realização
de testes para obter o melhor desem-
penho das ações - e estamos bem

avançados nisso - ainda temos muito a
evoluir e aprender.

E em quais aspectos você acredita
que está mais avançado?

Além de termos boas técnicas
de mensurar resultados e de realizar
testes, percebo nosso mercado sempre
inovando, buscando novas soluções,
porque a criatividade é um dos nossos
pontos fortes e muitas vezes os recursos
escassos fazem com que nossas criações
sejam ainda melhores.

Para onde tende a evoluir o uso do
Marketing Direto de uma forma
geral e especialmente no setor edi-
torial? Por quê?

Acredito muito que para todos os
setores a grande evolução ainda está na
Internet. Precisamos aprender cada vez
mais a usar essa ferramenta para tirar o
máximo proveito dela. Temos novidades
a todo instante e, o mais importante e
desafiador, não é só saber como utilizar
todas elas, mas investir no que irá valer
a pena.
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