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Os assinantes do provedor Mandic ganham até mil milhas para viajarem pela TAM caso 
convençam seus amigos a tornarem-se clientes da empresa. A promoção Indicou Ganhou garante 
ainda passagens aéreas de ida e volta para os Estados Unidos para aquele que reunir o maior 
número de indicados ao final de um semestre. "Custa pouco e traz resultado", atesta o presidente 
da empresa, Aleksander Mandic.  
 
A estratégia, conhecida como Member Get Member (MGM), é apenas uma entre as de marketing 
direto. Tendo como base o conhecimento do perfil do consumidor, é possível atingir o nicho de 
interesse da organização, otimizando o resultado e gastando pouco. As ferramentas mais usadas, 
além do MGM, são mala direta, cartão de afinidade e telemarketing ativo. O sistema CRM 
(Custumer Relationship Management) pode ajuda a gerenciar o processo.  
 
- A grande vantagem é alcançar os potenciais clientes ou aqueles que já consomem o produto ou 
serviço que a empresa oferece. A mídia de massa, geralmente, dá um tiro de canhão para atingir 
uma formiga - explica a coordenadora da faculdade de Comunicação Social da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), Cecília Mattoso.  
 
O CRM, que integra todos os departamentos da empresa, permite que os profissionais de 
marketing tenham acesso ao perfil detalhado do consumidor, sua importância para a empresa e 
situação comercial. "Não vale a pena oferecer mais um produto para um consumidor 
inadimplente", explica Cecília.  
 
Sem grandes investimentos em crm  
 
Não é preciso, porém, grandes investimentos em CRM para adotar as estratégias de marketing 
direto. Segundo Cecília, basta um data mining - banco de dados qualificado - para fundamentar o 
uso das ferramentas. Para reunir tais informações, a Bon Grillé, rede de fast food de grelhados 
com 49 lojas no País, fez uma pesquisa com os frequentadores do restaurante. A conseqüência 
seguinte foi começar a investir em mala direta.  
 
- Mandaremos notícias sobre a inauguração de novas lojas, a confecção de outros pratos, enfim, 
todas as novidades da rede. Com a permissão das pessoas para recebimento das mensagens, o 
impacto será ainda melhor - afirma a gerente de marketing da Bon Grillé, Cláudia Toyoshki. A 
executiva espera aumentar a freqüência dos clientes aos restaurantes. "Neste tipo de estratégia a 
dispersão é zero", completa Cláudia.  
 
Outro ponto positivo, segundo o presidente da Mandic, é o reforço da propaganda boca-a-boca. 
"As pessoas comentam entre os amigos e o retorno é certo, embora não tão grandioso quanto o 
da propaganda tradicional", atesta. Para não cair na mesmice, a partir do mês que vem, a Mandic 
passará a oferecer um mês de assinatura gratuita para cada cliente que indicar outro.  
 
Ainda para conquistar o consumidor, a empresa encarta folders nos livros comprados no site da 
Livraria Cultura. "É uma espécie de mala direta. Se o leitor é nosso cliente, ganha R$ 30 para 
comprar mais livros", explica o presidente da companhia. Além destas estratégias, outra forma de 
marketing direto bastante usada é o cartão de afinidade.  
 
A Interfast adotou estratégia do gênero para a linha de maquiagem Sinful Colors. Até outubro, as 
lojas que vendem os 93 itens da marca distribuirão estes cartões. As consumidoras poderão 
ganhar uma sessão de maquiagem a cada 20 produtos comprados. "Definimos que este seria o 
prêmio observando a demanda por tal serviço entre os comerciantes", explica a diretora-executiva 
da companhia, Vanilda Vieira.  
 



Ao retirar o cartão, as clientes preencherão uma ficha com informações sobre seus hábitos de 
consumo. Será a base para promoções no futuro. "Ainda não definimos como vamos usar estes 
dados", comenta Vanilda, acrescentando que a empresa já utiliza a estratégia de mala direta a 
partir de informações colhidas no ponto-de-venda pelas consultoras.  
 
Invasão à privacidade do potencial cliente  
 
Qualquer que seja o caminho adotado dentro do marketing direto, o cuidado que todas as 
empresas devem tomar, segundo a diretora da faculdade de Comunicação Social da ESPM, é não 
invadir a privacidade do cliente ou potencial consumidor. "O mais indicado é ter a permissão do 
público que receberá os folders pelo correio, a nova linha de produtos por e-mail, ou uma 
chamada do telemarketing", atesta Cecília.  
 
Como nem sempre isso é viável, a dica é atualizar constantemente a base de dados. Desta forma, 
dificilmente, alguém receberá material que não tem qualquer tipo de afinidade com seus 
interesses. "A companhia não pode tornar-se indesejável. Mesmo que o consumidor não tenha 
sido consultado, se receber algo que lhe interesse, o retorno será muito bom", acredita Cecília.  
 
FIQUE POR DENTRO  
 
Estratégias mais comuns  
 
>> Mala direta  
 
>> Cartão de afinidade  
 
>> Member Get Member (MGM)  
 
>> Telemarketing ativo  
 
Prós e contras  
 
>> Comunicação direcionada para nicho que interessa à empresa é mais eficaz.  
 
>> As peças de comunicação custam menos do que as usadas em mídia de massa.  
 
>> O resultado pode ser baixíssimo se o público atingido não for bem selecionado  
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