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Premiar funcionários e clientes para impulsionar as vendas é a premissa do marketing direto, que 
está sorrindo à toa. Empresas como a Datamídia,FCBi , especialista no ramo, destacaram-se ao 
crescer 57% em 2005 e ampliar em mais da metade o faturamento de R$ 60 milhões obtido no 
ano anterior. Prova de que a ferramenta se tornou coqueluche nas estratégias de comunicação é o 
estudo da consultoria Simonsen Associados .  
 
Os dados apontam o setor saltando de R$ 7,5 bilhões em 2000 para uma receita de R$ 12,8 
bilhões no ano passado. A pesquisa indica como principais usuários da ferramenta as instituições 
financeiras (27%); seguidas telecomunicações, (13,5%); publicações e assinaturas (12%), 
comércio em geral e catálogos (10%), indústria automobilística (7%), entidades e fundações 
(5%), além de outros setores (25%).  
 
Para o presidente da Associação Brasileira de Marketing Direto (Abemd), Efraim Kapulski, o 
mercado deverá se manter aquecido, com 12% a mais este ano. Kapulski explica que a receita 
das agências de marketing direto no passado foi de R$ 450 milhões, sendo R$ 200 milhões para 
as especializadas apenas nesse nicho. “O setor envolve 4,5 mil empresas ligadas ao marketing 
direto e deverá manter o mesmo percentual de crescimento dos últimos cinco anos”, conta.  
 
Em busca de estimular o uso dos cartões Taií, a Financeira Itaú , que trabalha com as bandeiras 
Pão de Açúcar , CompreBem , Sendas e Extra , desenvolveu uma ação de marketing direto para 
informar aos clientes sobre os cartões.  
 
A principal ferramenta utilizada, nesses casos, é o envio de mala-direta diferenciada para atrair a 
atenção do consumidor. O desafio é fazer com que ele abra e leia o material e não o descarte 
entre os muitos papéis que recebe em casa. A distribuição de bolsas e aventais assinados pela 
estilista carioca Isabela Capeto e a entrega de canecas exclusivas aos clientes complementam as 
ações da campanha. 
 
O Banco ABN Amro Real também acredita que valorizar parceiros, clientes, funcionários e 
diretores é uma boa estratégia de fidelização. Tanto que promoveu e patrocinou, junto com outras 
empresas, uma regata em Ilhabela (SP), criada pela Schürmann Corporate . 
 
Ao unificar as operações de seus dois negócios de listas telefônicas, Editel Publicar e Listel 
Publicar, a empresa Publicar do Brasil alcançou um crescimento de 20% no ano passado, o que 
lhe rendeu um faturamento de R$ 220 milhões. Com investimentos médios de R$ 50 milhões nas 
duas marcas em 2005, a Publicar apostou em estratégias de marketing e produto, além de 
capacitação da equipe de vendas e na abertura de dez novos escritórios.  
 
Ano passado, dos R$ 6 milhões investidos em publicidade, cerca de R$ 500 mil foram direcionados 
ao marketing direto (aumento de 117% em relação ao ano anterior). Neste ano, a Publicar prevê 
investir R$ 8 milhões em campanhas publicitárias. “A mala-direta contempla cada etapa do ciclo 
de vendas, com peças a categorias como médicos e dentistas. Os destinatários são divididos em 
anunciantes e não anunciantes, o que facilita o resultado”, explica Maurício Pacheco, diretor da 
empresa. 
 
Com 100 lojas de locação de carros espalhadas no território nacional, a Avis Brasil aposta também 
em programa de relacionamento por meio do marketing direto e, de olho no filão turístico, lança 
uma campanha de incentivo nacional dedicada aos agentes de viagens.  
 
A empresa resolveu oferecer um carro zero quilômetro, até dezembro de 2006, a eles. A ação 
incluiu ainda uma função social: a cada locação, serão doados R$ 0,50 ao Instituto Ayrton Senna. 



Haverá visitas de agentes da Avis que não se identificarão ao chegarem nas lojas e poderão 
garantir aos agentes prêmios em dinheiro, caso ofereçam locação Avis.  
 
Luiz Antônio Cabral, diretor de marketing e franquias da Avis Brasil, planeja crescer 20% este ano 
e ressalta a estratégia como impulsionadora de negócios, por forçar os colaboradores a se 
empenharem em busca da premiação. “O processo de fidelização é uma forma de superar as 
expectativas dos clientes. Por isso, a idéia é estimular os parceiros a vender os nossos serviços”. 
 
Outra também de olho no aumento da receita por meio do marketing direto é a Weril 
Instrumentos Musicais . Ela inicia este mês um programa de fidelização exclusivo para 
vendedores. Para cada instrumento vendido, o profissional acumula 100 pontos em um cartão. A 
partir de 700, já poderá trocar por prêmios (eletrodomésticos, livros, camisa oficial da seleção 
brasileira etc). A cada mês, a empresa elegerá um produto que irá conferir pontos extras aos 
participantes e incrementar as vendas do instrumento. 
 
Para alavancar as vendas de sua loja virtual, a Chocolat du Jour investiu em uma campanha de 
mídia desenvolvida pela EverMedia , agência de marketing interativo do grupo EverSystems . A 
agência foi responsável pela estratégia de divulgação via web e pela criação de uma campanha 
on-line. “A expectativa era dobrar as vendas pela web”, conta Patrícia Landmann, gerente de 
marketing da empresa. 

 
 
Leia Mais 
 
Novos clientes aderem à estratégia 
 
Depois de experimentar um crescimento de 32% no último ano, a agência de marketing direto 
Interact começa 2006 comemorando dois novos clientes em seu portfólio: Leo Madeiras e AB 
Brasil , detentora das marcas Fleischmann e Mauri. Criada há 17 anos, a Interact oferece 
estruturas de planejamento, criação, produção, CRM e telemarketing.  
 
“Hoje as fronteiras entre essa ou aquela área da comunicacão estão cada vez mais tênues e o 
próprio mercado espera de suas agências expertises cada vez mais amplos“, ressalta Jane 
Ciambelli, vice-precidente de Criação da Interact. 
 
Em janeiro, a agência participou de uma concorrência que envolveu grandes players do mercado, 
como Rapp Collins e Salem , e conquistou a conta da Leo. O trabalho para o cliente envolverá o 
marketing direto, como a principal ferramenta de gerenciamento estratégico tanto comercial como 
de comunicação.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 9 fev. 2006, Serviços, p. B-2. 
 


