
Para pouco mais da meta
de das empresas, os resultados 
financeiros foram considerados 
excelentes e muito bons, um 
patamar bastante superior com
parado ao declarado na consulta 
anterior. Não houve declarações 
de resultados ruins ou péssi
mos. Vários fatores colaboraram 
para esse desempenho como 
a conjuntura de recuperação 
da economia, crescimento da 
mídia postal em ano de eleição, 
maior cobrança por resultados 
das ações de comunicação, pois 
o Marketing Direto tem em seu 
DNA a mensuração de resultados, 
inovação de produtos e serviços 
e novos segmentos econômicos 
aderindo às ferramentas de Mar
keting Direto deforma profissio
nal como construção civil, varejo 
e serviços. Outro fator impor
tante é que os fornecedores de 
Marketing Direto passaram a 
atender de forma específica e 
personalizada às necessidades 
de cada cliente. 



A questão anterior já deu 
indicativo de que os investimen
tos em Marketing Direto em 
2010 aumentaram de forma 
consistente. Praticamente dois 
terços das empresas consultadas 
(64,3%) responderam que os 
investimentos aumentaram, um 
número 20 pontos percentuais 
superior comparado ao da edi
ção anterior. O item aumenta
ram muito foi acrescentado ape
nas nessa edição e embora não 
tenha comparativo com 2009, 
o índice de 9,5% também pode 
ser considerado expressivo e re
velador de que os investimentos 
em Marketing Direto em 2010 
foram significativos. De novo, 

como na questão anterior, a especialização dos analistas de 
Marketing Direto, o reequilíbrio da economia, o consequente 
retorno da confiança dos clientes em retomar investimentos 
e a exigência por resultados nas ações de comunicação foram 
fatores decisivos para essa condição. 

A grande maioria das em
presas consultadas também 
acredita que o Marketing Direto 
ganhou importância nas estraté
gias e comunicação dos clientes. 
O item ganhou muita importân
cia não existia na consulta ante
rior, mas o índice de quase 12% 
é revelador desse avanço. Já o 
item ganhou importância apre
sentou índice similar à edição 
anterior da consulta. Não houve 
respostas para o item perdeu 
muita importância. As justificati
vas para esse ganho de visibilida
de perante os clientes, segundo 
as empresas consultadas, têm 
explicações diversas, como o 
fato de o Marketing Direto estar 
sendo usado de forma mais pro
fissional pelas pequenas e médias empresas, que podem comprovar sua 
eficácia e também porque a comunicação cada vez mais segmentada é um 
movimento natural com a fragmentação das mídias e, em consequência, 
das audiências. O Marketing Direto não existe mais como ferramenta iso
lada de comunicação, como nenhuma outra. Ainda é preciso, no entanto, 
atentar para o fato de muitos clientes acreditarem que estão fazendo 
marketing digital, quando na verdade estão fazendo marketing direto 
por meio das ferramentas digitais. 



O desconhecimento dos recursos 
oferecidos e as restrições orçamentárias 
já não são, para as empresas consultadas, 
os fatores que determinam a subutiliza
ção do Marketing Direto pelos clientes. 
O primeiro item teve uma queda de 20 
pontos percentuais comparativamente 
à edição anterior, sendo que o segundo 
t a m b é m apresentou queda. Agora, a 
ques t ão a ser resolvida para metade 
da amostra é a visão distorcida das 
ferramentas (com crescimento de quase 
13% com relação à edição passada) e 
o preconceito (quase 29%), que não 
tem comparativo com 2009. Os fatores 
que determinam esta leitura são: CRM 
vem sendo implantado ainda de forma 
tímida; apesar de começarem a utilizar o 
Marketing Direto com mais intensidade, 
como ficou claro nas questões anteriores, 
as pequenas e médias empresas ainda 
têm preconceito com relação à discipli
na; empresas têm receio de fazer até 

testes, ação que seria o primeiro passo para passarem a utilizar o Marketing Direto com 
segurança. Outros fatores apontados nas respostas, por exemplo, apontam concorrên
cias de contas de CRM nas quais participam desde agências de propaganda a empresas 
desenvolvedoras de softwares. 

A visão distorcida das ferra
mentas de Marketing Direto não tem 
contudo impedido que elas sejam utili
zadas um pouco mais do que em anos 
anteriores, segundo avaliam 56% das 
empresas ouvidas na consulta. Isso 
porque empresas de segmentos eco
nômicos diversos têm procurado fazer 
uso do Marketing Direto. Segundo 
alguns consultados, há clientes em 
diferentes estágios de entendimento 
do negócio. Os setores Financeiro e de 
Telecomunicações, usuários intensos 
da disciplina, podem servir de parâ
metro para outros, já que t ambém 
avaliam que o Marketing Direto não 
é mais encarado como mídia alter
nativa. Para alguns, as ferramentas 
tradicionais vêm sendo utilizadas da 
mesma forma. Algumas empresas do setor vêm demonstrando alto grau de utilização 
das ferramentas, como a Atento, que fez um bilhão de contatos em 2009, com envio de 
quatro milhões de SMS, recebendo 150 milhões de e-mails e fazendo gerenciamento de 
cinco milhões de contatos via chat. 



Quanto à maior demanda pelas 
ferramentas de Marketing Direto, o que 
se percebe é uma evidente integração, 
embora E-mail Marketing e Redes Sociais 
tenham sido apontadas como as que 
mais demandas obtiveram. Mala Direta 
e Call Center praticamente dobraram as 
indicações comparativamente à consulta 
passada, o que reforça a tese de uso 
integrado das ferramentas. Para alguns 
dos consultados, a mala direta bem pla
nejada, desde sua criação, até público-alvo 
e oferta adequados, ainda gera retornos 
surpreendentes. Também é preciso consi
derar que a entrada de grandes empresas 
nos segmento de CRM/Database tem 
aquecido a disciplina e, em consequência, 
as campanhas de Marketing Direto. Por 
outro lado, empresas que implantaram 
seus programas de relacionamento já 
sabem quão eficazes são na manutenção 
de consumidores. 

Captação (63%), Fidelização (51%) 
e Retenção (40%) aparecem disparado 
como os objetivos mais perseguidos nas 
campanhas de Marketing Direto, segundo 
apontaram as empresas respondentes da 
Consulta aos Associados. Se manter os 
clientes em casa é importante, conquistar e 
vender ainda está no topo das necessidades 
das empresas. 
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