
MARKETING 
DIRETO 



Qual veículo eu devo escolher para falar 
exatamente com este perfil de consumidor? 

Mulher, idade entre 23 e 25 anos, renda de R$ 
6.200,00, casada, moradora de São Paulo e 

Natal. 



Antes as pessoas mantinham um 
relacionamento com o dono da venda - A 

existência de uma “CARDENETA ” onde eram 
anotados os gastos e que no final do mês eram 

pagos. 



Os supermercados, através do auto-serviço, 
acabaram esfriando o relacionamento com os 

clientes. Os tratamentos se tornaram 
impessoais. 



O marketing direto vem retomar a comunicação 
entre as 2 partes: aquele que vende e aquele 

que compra. 



De acordo com a Associação Brasileira de Marketing 
Direto (Abemd), o 

Marketing Direto é uma especialização do Marketing, 
que envolve a utilização de técnicas de propaganda 
e vendas e permite atingir o público alvo de forma 

mais dirigida, no sentido de obter respostas diretas e 
mensuráveis. Entre os instrumentos do Marketing 
Direto estão o telemarketing, a mala-direta e os 

cartões de resposta encartados em revistas. 



A base do Mkt direto é a informação. Hoje 
podemos formar bancos de dados com 

informações relevantes 
sobre pessoas, agrupando-as por dados de 

similaridade, e assim ter verdadeiro conhecimento 
individualizado dos consumidores, usuários e 

clientes potenciais, para aí então, agir sobre eles. 



MARKETING DIRETO NO CONTEXTO  
DO MARKETING MIX 



O Marketing Mix (4ps) apresenta pelo menos 
 duas variáveis que estão ligadas diretamente  

ao marketing direto: 

 DISTRIBUIÇÃO  e PROMOÇÃO 



 O mkt direto como instrumento de  

DISTRIBUIÇÃO 



QUANTO MAIOR FOR O NÚMERO DE 
NÍVEIS DO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO, 

 MAIOR SERÁ A DIFICULDADE NO 
CONTROLE DO PRODUTO APÓS SUA 

VENDA. 

Quanto maior for o número de canais, menor 
será o contato do produtor com seu 

consumidor. 



Algumas vantagens de se vender 
diretamente aos consumidores: 

• Esforço de venda mais interativo, Concentrado e controlado; 
• Contato Pessoal com o cliente, facilitando a determinação de suas 

necessidades.; 
• Oportunidade de fornecer informações técnicas, instalação adequada 

e de serviços pós-venda; 
• Eliminação das margens dos intermediários do canal. 



O mkt direto como instrumento de 

PROMOÇÃO 

O principal objetivo da promoção é transmitir 
ao cliente os benefícios e valores que um 

produto ou serviço oferece para satisfazer a 
sua necessidade ou desejo. O MKT Direto 
funciona como um canal de comunicação 

entre a empresa e o consumidor-alvo dessa 
ação. 



Diferenças entre o O MKT direto e o MKT de Massa 



As fases do Mktdireto 

São três as fases de uma ação básica de 
marketing direto. Mais etapas podem ser 

acrescidas de acordo com a proposta feita 
pela agência. 

Vamos começar pela última 



A última fase é aquela em que o receptor 
tem acesso à mensagem. 

Isso se dá através do envio de uma  
MALA DIRETA, através de uma ação de 

TELEMARKETING PRÓ-ATIVO ou por uma 
ação de E-MAIL MARKETING. 



A questão é que, para termos eficiência, 
temos que ser criativos e despertar a 

curiosidade de quem está sendo 
impactado, por tanto, a eficiência de uma 
ação de mktdireto tem com um de seus 

pilares a CRIATIVIDADE. 



- A outra questão que deve ser levada em 
consideração, e que representa o primeiro 
passo rumo ao sucesso de uma ação, é a 

qualidade do mailling. 

-  Para isso, podemos: 
:: criar nosso próprio mailling ou, 
:: comprar uma lista de empresas 



Caso a opção seja pela compra de um 
mailling da Abril, vamos fazer uma 
simulação com o seguinte perfil: 

Homem, solteiro, 42 anos e pertencente à 
classe A 



A veja 
 tem um total de  

8.812.000 leitores. 



Deste total, 45% é do público masculino. 

3.965.400 leitores homens 



Dos homens, 20% tem entre 40 e 49 anos 

793.080 homens nesta faixa etária 



Dos homens nesta faixa etária, 47% são 
solteiros 

372.800 homens solteiros 



Destes homens solteiros, 30% pertence à 
classe A 

111.840 homens qualificados para minha 
ação de mkt direto 



Para criarmos um mailling, precisamos de 
informação e para isso, temos que abordar 

as pessoas e fazer com que elas nos 
respondam a algumas perguntas. 



RESUMINDO, temos uma campanha de 
mktdireto dividida em 3 fases 

:: primeira fase: criação das perguntas 
:: segunda fase: aplicação dos questionários 

:: terceira fase: criação e execução da 
campanha. 





















Matéria PE&GN 



O Marketing direto para pequenas empresas 

Formação de um banco de dados 

Ações permanentes 



SPFerrari 



TRABALHO 

Criar uma estratégia para uma ação de 
MKD incluindo: 

•  Que perguntas devo fazer? 
•  Onde aplicarei o questionário e o que eu 

vou oferecer para que as pessoas 
respondam às perguntas? 

•  Criação da ação de MKD. 


