
Marketing direto é prioridade para empresas  

Roseli Loturco  

  

O segmento, que cresce 15% ao ano, há três anos, fará parte de 11,90% dos investimentos 
  

Listada como a número um entre as prioridades de investimentos entre os empresários para este 
ano, o marketing direto, cuja principal ferramenta é a mala-direta e que vem crescendo cerca de 
15% ao ano, nos últimos três anos —, figura ao lado do merchandising nos pontos-de-venda 
como as principais ações de marketing entre as empresas. É o que mostra o acumulado de quatro 
rodadas da Pesquisa DCI, que aborda o tema. Foram ouvidos 1.196 empresários entre os meses 
de abril a julho que revelaram pontos vitais de seus planejamentos estratégicos. As empresas 
ligadas ao setor de agronegócios encabeçaram as apostas gerais nessas áreas (20%), seguidas, a 
certa distância, pelos prestadores de serviços e pelas financeiras (12,35%). 
 

Já o setor industrial liderou a amostragem que indica os investimentos em participação de feiras e 
eventos (segundo colocado na Pesquisa DCI), devido às grandes possibilidades de negócios que 
esses eventos oferecem , concentrando 24,93% das intenções manifestas em um universo que 
não superou 10,65% das projeções para 2Q03. 
 
A mídia que listou na terceira colocação na preferência do empresariado para as ações de 
marketing foi a Internet, que vem se só por meio dos recordes batidos em seu comércio 
eletrônico, mas, principalmente, como meio capaz de oferecer os retornos desejados para as 
ações empresarias. Por se tratar de um recurso de marketing de baixo valor agregado, os banners 
promocionais detêm a predileção dos empresários, com 8,74% das manifestações totais de 
investimentos pára este ano. As empresas de micro e pequeno porte, especialmente as 
prestadoras de serviços e financeiras, são as que mais usarão esses recursos, puxando as 
intenções com 16,43% e 8,99%, respectivamente, das ações. 
 
Uma das surpresas aferidas na pesquisa é o fato de a mídia especializada superar o glamour da 
grande imprensa (rádio, televisão, jornais e revistas). Revistas e jornais segmentados ganharão 
maiores recursos de marketing em 2003, em detrimento da imprensa tradicional. A pesquisa 
revela que juntos (revistas e jornais especializados) receberão o grosso do dinheiro, com 8,44% 
das ações, vindas especialmente das empresas de médio porte do agribusiness. Na outra ponta, 
comerciantes e prestadores de serviços optam pelos anúncios na grande imprensa, com 8,33% e 
8,37% das intenções registradas. 
 
Os canais de televisão (abertos e a cabo) disputam a preferência dos empresários, ficando na 
sexta colocação dos investimentos no setor. Os recursos projetados registram que 5.73% dos 
1.196 empresários vincularão seus investimentos na televisão, considerada sua mídia principal. 
Outra ação que vem ganhando corpo é o marketing de relacionamento, com as ações de 
fidelização ao cliente (só o Pão dê Açúcar, por exemplo, está investindo R$ 6 milhões no 
patrocínio do musical O Mágico de Oz, com distribuição de 100 mil ingressos a seus clientes), que 
permeará as ações de 4,63% dos empresários este ano. 
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Como não falhar na "hora H". A estratégia final 
Carlos Alberto Borgneth 

 
Calma. Relaxe. Isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer negócio, inclusive o seu, se você 
fabrica produtos distribuídos no varejo, está sujeito a enfrentar o problema... . Alguém já disse 
que a verdadeira distância entre o sucesso e o fracasso de um produto de consumo é a largura do 
balcão da loja. Nesta "hora h", tudo o que foi feito até então — pesquisas de mercado, 
desenvolvimento de produtos, investimentos, planos de marketing e vendas, políticas de preços, 
treinamento da força de vendas, lançamento, propaganda e promoções — de nada servirá se não 
houver uma estratégia de apoio ao trabalho dos balconistas dos pontos-de-venda, os quais 
influenciam diretamente no sucesso ou no fracasso dos negócios. Para que esta estratégia de 
apoio seja bem-sucedida é necessário que ela esteja ajustada aos tipos de comportamentos e 
padrões de expectativas dos seus participantes. E é exatamente neste ponto que a grande maioria 
das ações têm falhado. 



Isso foi comprovado por uma pesquisa que realizamos para subsidiar o planejamento das ações 
promocionais e motivacionais que desenvolvemos porá uma  certa marca. A pesquisa foi realizada 
com balconistas de lojas de shoppings e estabelecimentos varejistas da Grande São Paulo. A 
pesquisa teve como objetivos a identificação dos melhores meios de obter & apoio dos 
atendentes, a qualificação do seu perfil profissional e pessoal e a coleta de idéias e sugestões 
sobre a campanha promocional que iríamos iniciar. 
 
As respostas referentes ao tópico "Qualificação do Perfil Pessoal e. Profissional" foram a base para 
a formatação da campanha motivacional Os resultados das tabulações sobre os perfis dos 
profissionais apresentaram conclusões tão úteis, que acabaram se transformando em um check-
list que pode servir para todos que enfrentam os problemas da área, 
 
A partir dessa pesquisa, o pessoal, de marketing e vendas pode definir o conteúdo de um bem-
sucedido e contínuo programa de apoio aos atendentes dos pontos-de-venda. Sugerimos, para 
tanto, cinco pontos: treinamento específico da equipe de vendas considerando os diferentes perfis 
dos vendedores; programas de valorização profissional dos atendentes; projeto de incentivos com 
premiações sobre o alcance de metas; treinamento contínuo sobre os produtos e seus principais 
concorrentes e, por fim, programas de motivação para gerentes e supervisores de lojas 
 
Esse conjunto de ações, certamente, irá contribuir para melhorar suas vendas no varejo, assim 
como tem contribuído para os excelentes e resultados de vendas de tantas empresas cujas 
histórias de sucesso já tivemos a oportunidade de ler nas reportagens sobre empreendimentos 
vencedores. Seja um deles ! 
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