guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:54 PM Page 2

Guia ANER de Assinaturas
2009

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:54 PM Page 3

Conselho Diretor
Presidente: Roberto Muylaert - RMC Editora
1º Vice-Presidente: Sidnei Basile- Editora Abril
2º Vice Presidente: Mario Cuesta - Editora Escala
Diretor Secretário: Frederic Kachar - Editora Globo
Diretor Tesoureiro: Alfredo Nastari - Duetto Editorial
Diretor Adjunto: Wagner Nabuco - Editora Casa Amarela
Diretor Adjunto: Patrícia Carta - Carta Editorial
Diretor Adjunto: Paulo Houch - On Line Editora
Diretor Vogal: Roberto Araujo - Editora Europa
Diretor Vogal: Carlos Alzugaray - Editora Três
Diretor Jurídico: Lourival J. Santos
Diretora Executiva: Maria Célia Furtado
Comissão de Trabalho
Diretor: Luis Henrique Fichman - Reader's Digest
Adailton Granado - Abril
Cibele Brunhara - Abril
Fernando Cirne - Abril
Fernando Costa - Abril
Ivan Souza - Reader's Digest
José Roberto Pini - Editora Pini
Murillo Boccia - Abril
Nicole Ingouville - Reader's Digest
Orlando Palialol - Globo
Renato Barbosa - Globo
Ricardo Costa - IVC
Valdir Quadra e Silva - IVC
Aner - Associação Nacional de Editores de Revistas
Filiada à FIPP - Fédération Internationale de la Presse Périodique
R. Deputado Lacerda Franco, 300 - cj. 155 - 15º andar
CEP 05418-000 - Pinheiros - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3030-9390 - www.aner.org.br - info@aner.org.br
Redação: Thais Arantes - dados@aner.org.br
Coordenação: Maria Célia Furtado - diretoriaexecutiva@aner.org.br
Projeto gráfico: Martin Luz Comunicação
Rua Lira, 151 - Alto de Pinheiros - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3814-0036 - www.martinluz.com.br

Este guia foi impresso em fevereiro de 2009.
A tipologia de trabalho foi Interstate Bold, Interstate Light, Interstate Regular, Interstate
Italic, Trade Gothic Light e Trade Gothic .

2

Guia de Revistas

r

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:55 PM Page 36

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:51 PM Page 4

(Cyan plate)

Caro editor,

Aner - Associação Nacional de Editores de Revistas

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:51 PM Page 4

(Black plate)

Caro editor,
Temos o prazer de apresentar o terceiro volume da série Guia ANER de
Serviços, uma iniciativa da gestão Jairo Leal à frente da ANER (2006-2008) com
o objetivo de trazer ao editor todas as informações necessárias sobre serviços
essenciais do processo de produção de revistas.
Os primeiros volumes trataram do Papel e de Gráficas, serviços fundamentais
para a produção de revistas. Com o Guia ANER de Assinaturas oferecemos, de
maneira organizada e fácil, um panorama das assinaturas de revistas no Brasil,
como funciona o processo de captação, os meios disponíveis para isso, como
administrar a base, entre outros tópicos necessários para o entendimento das
assinaturas de revistas. Com este conhecimento, esperamos que os editores estejam
em melhores condições para tomar as decisões necessárias ao gerir o seu negócio.
Este guia foi planejado e elaborado pela Comissão de Assinaturas da ANER na
gestão do Diretor Luis Henrique Fichman, e conta com a contribuição pessoal de
diversos membros das editoras associadas, a quem agradecemos.
Boa leitura e até a próxima edição!

Roberto Muylaert
Presidente da Aner
Biênio 2008/2010
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Caros colegas,
Sempre soubemos que o desafio de publicar o primeiro Guia Aner de
Assinaturas seria bastante grande. Afinal, discorrer sobre um tema tão importante
para nós, editores, e que envolve diversos pontos-de-vista, nunca é uma tarefa
fácil. Adicionalmente, o negócio assinaturas só é simples para quem o vê de longe.
Recheado de detalhes importantes e um sem número de cuidados que o editor
deve ter para atingir lucratividade com sua carteira de assinantes, eu me
arriscaria a dizer que se trata de uma das atividades mais complexas do nosso
mundo corporativo.
Paradoxalmente, a dificuldade de tal desafio foi significativamente minorada com
a participação de diversos colegas de mercado, que muito contribuíram para a
profundidade e clareza de nosso Guia. Imbuídos do espírito de informar, compartilhar
dados e informações essenciais para o sucesso do negócio, nossos colegas despiram-se
de quaisquer pudores e discorreram, de uma forma aberta e direta, sobre itens os
mais diversos, porém todos relevantes para o tema. Dessa forma, não posso
deixar de agradecer a Nicole Ingouville, Ivan Souza, Fernando Cirne, Fernando
Costa, José Roberto Pini, Renato Barbosa, Orlando Palialol, Adailton Granado,
Cibele Brunhara, Murillo Boccia, Ricardo Costa e Valdir Quadra e Silva por suas
valiosas contribuições. Agradeço também ao nosso presidente anterior, Jairo
Leal, pelo apoio constante à nossa Comissão de Assinaturas e ao projeto do Guia
e ao nosso novo presidente Roberto Muylaert; à Maria Célia Furtado, sempre
incansável em sua luta pelo mercado de revistas e à Thais Arantes, nossa ghost-writer,
pois sem ela nosso texto não teria fluidez e seria impalatável até para nossos
maiores especialistas.
O resultado é o que você, leitor, tem em mãos agora. Espero que o Guia lhe
sirva como uma introdução ao fascinante mundo de assinaturas e, caso um dia,
você encontre em seu conteúdo a resposta para algumas de suas perguntas,
nosso objetivo terá sido plenamente atingido.
Boa leitura,
Luis Henrique Fichman
Diretor da Comissão de Assinaturas Aner
Biênio 2007/2008
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Missão Aner
A Aner - Associação Nacional de Editores de Revistas - é uma entidade nacional,
sem fins lucrativos, que representa as editoras de revistas periódicas de consumo.
Foi fundada em 1986 com o objetivo de promover e defender os interesses comuns
do mercado de revistas, editorial e comercial, nos seus mais diversos segmentos,
tanto em impressão como por mídia eletrônica.
Temos como missão as seguintes ações:
1 Contribuir para a difusão do hábito de leitura.
2 Promover a vitalidade editorial, cultural e econômica do meio revista, atuando
junto aos segmentos institucionais e corporativos.
3 Defender a liberdade de escrever e publicar revistas impressas ou em mídia
eletrônica, de acordo com a Constituição brasileira.
4 Promover a união e a representação dos editores de revistas advogando em
sua defesa e também na defesa da indústria que lhes dá suporte.
5 Ser a força de conhecimento, informação e experiência junto a seus associados
e à comunidade em geral.
6 Defender e promover a defesa da liberdade comercial incrementando a venda
de publicidade.
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1) Breve história da assinatura de revistas no Brasil
Trabalhar uma carteira de assinaturas de revistas não é fácil, mesmo com
toda a tecnologia atualmente disponível. Afinal, trata-se de atuar num mercado
que distribuiu por esse canal mais de 160 milhões de exemplares em 2008.
Envolve um grande número de profissionais nas várias empresas, exigindo
“expertise” em áreas diversas como Venda Pessoal, Marketing Direto,
Telemarketing, Internet, Logística e Distribuição, Cobrança, além de um apurado
controle econômico e financeiro. Exige um investimento contínuo no aprendizado
e desenvolvimento da operação. Há a necessidade de sempre acompanhar o que
é feito na área de Assinaturas no Brasil e mundo afora, além de também vivenciar
um laboratório constante de testes.
Busca-se a todo instante, respostas novas para as mesmas perguntas: O que
funciona melhor? Como se pode melhorar o que já funciona bem? O que aumenta
o retorno de uma ação? É melhor brinde? Que tipo de brinde? Desconto é melhor
que brinde? Meios de pagamento? Parcelamento maior? Que ferramenta funciona
melhor para determinado título? E por aí vai. O estado da arte é sempre aquele
que estamos buscando. Isso explica o estágio de evolução a que chegamos, e que
coloca o Brasil no mesmo nível de outras operações de Assinaturas no exterior.
Pode-se dizer que o desenvolvimento contínuo de Assinaturas de revistas no
Brasil teve seu marco mais importante em 1971 com a venda de assinaturas da
Revista Veja, que havia sido lançada três anos antes somente em bancas. Para
uma revista que vendeu mais de 700.000 exemplares na primeira edição e um
ano depois vendia apenas 50.000 exemplares por edição, encontrar um meio de
aumentar a circulação era uma questão de sobrevivência.
A solução foi fazer um projeto de assinaturas já que os leitores não se mobilizavam
para correr às bancas a fim de adquirir a publicação. A comodidade de receber a revista
em casa era um atrativo que poderia - como acabou se comprovando com o passar
dos anos - ajudar a alavancar a circulação das revistas. A partir desse movimento
de pioneirismo, outros players foram entrando e fortalecendo esse mercado que
hoje, apesar de ter menos de 3% em número de títulos, representa mais de 40%
da circulação de revistas no mercado brasileiro.
O Início
Mais de 90% das assinaturas naquela época eram feitas através das vendas
pessoais e apenas os restantes 10% por mala direta. Com o passar dos anos esse
quadro foi se modificando, porque o mercado passou a ter uma base maior de
assinantes, permitindo a veiculação de encartes de vendas de assinaturas nesses
exemplares, já que nos exemplares de bancas isso não era e não é possível. Essa
evolução proporcionou também o aumento das tiragens de malas diretas. Não há
dados oficiais, mas com o crescimento da operação assinaturas o mercado passou
Aner - Associação Nacional de Editores de Revistas
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a praticar ações de cross selling - ou venda cruzada (ver Capítulo 4), vendendo
também assinaturas por mala direta para a massa desses clientes porta a porta,
que foi muito grande durante muitos anos.
Canais da Operação
Hoje operamos de maneira bastante sofisticada. Os canais utilizados em
Assinaturas são praticamente todos os disponíveis, desde encartes e malas diretas,
passando pelo telemarketing ativo e receptivo, anúncios em revistas, TVs abertas
e a cabo, e-mail marketing e ações em Internet e vendas pessoais. As ferramentas
são usadas individualmente ou de maneira integrada, dependendo da característica
da ação que se estiver colocando na rua. Isto porque uma ação pode começar
com uma mala direta, seguida de um lembrete após quinze dias por e-mail ou
telefone. Além disso, cada ferramenta tem índices de retorno diferentes. Mais
importante que a taxa de retorno, é o custo de venda que a sua operação pode
suportar. É essa variável que define se o retorno de cada ferramenta/meio está
adequado ou não. Essa avaliação constante é o que define a escolha da mídia a
ser usada numa próxima ação de venda de assinaturas de um título.
O Futuro
O futuro é totalmente favorável à expansão de negócios. A possibilidade de
estar em contato com os clientes inúmeras vezes ao longo do ano, entregando
nossas revistas ou aliada ao conhecimento cada vez maior que temos desses
clientes em nosso banco de dados, é um ativo de altíssimo valor. Essa situação,
somada à chegada de mídias ágeis como a web, propicia um ambiente bastante
positivo para gerar negócios. Com todo esse arsenal de informações e avanços
tecnológicos, vamos atender cada vez melhor nossos clientes e prospects*. Indo
ao limite, continuaremos vendendo informação, entretenimento e cultura nos mais
diversos formatos. Deveremos chegar a essas pessoas da maneira mais segmentada
e personalizada possível, pois só assim teremos relevância na comunicação.

*Prospect: cliente em potencial. Aquele que tem a possibilidade de se tornar um cliente devido a alguma característica ou
afinidade que indique maior potencial.
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2) Como funciona a Assinatura de Revistas
a) Captação de Assinantes
Vendas pessoais
Um dos primeiros canais de vendas criados no país, as vendas pessoais sempre
tiveram grande importância para o aumento das carteiras de assinaturas.
Histórias de décadas atrás, contam que os vendedores entravam nas empresas e
circulavam nos departamentos com objetivo de vender as assinaturas. Desta
forma se tornavam figuras conhecidas e, pelo bom trabalho, sempre podiam
retornar e praticar o cross seling.
Para iniciar em Vendas Pessoais é preciso definir claramente alguns objetivos,
tais como o modelo de funcionamento, cobertura geográfica e políticas de
remuneração e investimentos.
Alguns modelos já testados no mercado se mostraram eficazes, porém os
resultados divergem quanto às vantagens e desvantagens:
Representante Comercial Pessoa Jurídica
Vantagens – Início rápido, baixo investimento, recrutamento e treinamento
feito pelo representante, operação sem custo fixo e maior agressividade
comercial.
Desvantagens – Risco solidário em processos trabalhistas.
Representante Comercial Pessoa Física (O gerenciador é funcionário da empresa)
Vantagens – Controle parcial sobre operação (administrativo e comercial),
controle sobre as verbas destinadas a PDV’s, média agressividade comercial.
Desvantagens – Resultados em médio prazo, investimentos com escritórios e
treinamentos, custos fixos com aluguel, telefone, condomínio etc.
Equipe própria (Vendedores funcionários da empresa)
Vantagens – Equipe com perfil adequado às publicações, melhor controle na
qualidade das vendas, total controle sobre a operação (administrativo e
comercial), controle sobre verbas destinadas aos Pontos de Vendas.
Desvantagens - Resultado em médio prazo, maior investimento na instalação
de escritórios e treinamento, custo fixo com aluguel, telefone, luz, funcionário
etc. Baixa agressividade comercial.
Para que se possa ter uma abrangência de cobertura e atender de forma
satisfatória um determinado Estado ou região, é recomendado diversificar os
segmentos de atuação:

Aner - Associação Nacional de Editores de Revistas
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Venda domiciliar através do porta a porta
Pontos de vendas locados (supermercados, redes de magazines,
shoppings, aeroportos, entre outros)
Pontos de vendas permutados
Feiras e eventos
Venda corporativa/ grêmio de empresas
Equipes volantes/ vendedores viajantes

É muito importante adaptar os títulos aos canais abordados, desta forma será
possível atingir o ponto de equilíbrio financeiro com maior facilidade. Alguns
investimentos que fazem parte desta operação têm fator determinante para se
atingir o resultado esperado com melhor qualidade, são eles: comissões,
premiações, verbas para PDV’s, balcões, estandes, uniformes, brindes,
prospectos, pedidos de assinaturas, entre outros.
Uma política de controle e qualidade da venda deverá ser montada e acordada
com o representante visando o bom resultado da operação. Sendo assim é importante:
•
Checar as vendas em sua totalidade ou por amostragem
•
Ter um contrato de vendas com os dados da Editora e políticas da empresa
com os assinantes
•
Exigir um bom preenchimento do contrato com dados do comprador,
bem como do meio de pagamento
•
Ter um controle dos vendedores/ supervisores das representações
Por ser um canal de venda de grande persuasão, podem existir arrependimentos
que levem ao cancelamento da venda. Desta forma é importante ter um SAC
competente bem interado ao funcionamento da operação e que seja realmente
capaz de solucionar os problemas.
Os motivos mais freqüentes para estornos são:
•
Cancelamento de contrato dentro do prazo de rescisão
•
Dados incompletos, impossibilitando o envio do produto
•
Cliente não reconhece a compra através da administradora
•
Uso indevido do cartão de crédito
•
Duplicidade de assinatura
•
Venda enganosa
•
Promessa indevida de brinde
•
Promessa de entrega da revista antes do prazo previsto

10

Guia de Revistas

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:52 PM Page 12

(Cyan plate)

Mala Direta

Aner - Associação Nacional de Editores de Revistas

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:52 PM Page 12

(Black plate)

Manter-se atento a esses problemas pode significar a diferença para uma
política de captação de assinaturas eficiente e, desta forma, um dos mais antigos
canais de vendas de assinaturas vem ajudando na conquista de novos clientes.
Mala Direta
A mala direta é um prático e eficaz meio de venda de produtos diretamente
ao consumidor, sem intermédio de vendedores, através de uma carta endereçada
a um prospect. Seus formatos e plataformas evoluíram muito ao longo das
décadas, mas os princípios permanecem os mesmos.
As pessoas gostam da experiência vivenciada com uma boa mala direta. Elas
gostam de segurar a mala impressa, de manipulá-la, e se sentem à vontade com
a tangibilidade da oferta. Além disso, elas gostam de ser valorizadas, de ser
provocadas a sonhar, de ler sobre um produto que foi selecionado para elas, cujos
benefícios atendem às suas necessidades, muitas vezes criadas naquele momento.
A mala direta é um meio de venda muito prático, pois permite mensurar o
resultado e falar diretamente com um único alvo, diferente de outros tipos de
mídia, como rádio e televisão. O primeiro passo ao planejar uma mala direta é a
escolha da lista. Quanto mais preciso for o alvo, maior o resultado. A lista deve
ter o perfil adequado para a campanha projetada, deve ter características do
comprador do produto. Se uma lista adequada for escolhida, ela pode ser muito
eficaz na prospecção de clientes.
A mala direta entra na casa do cliente em potencial, por isso é uma mídia
eficiente e poderosa. Somente o fato de entrar na casa de um possível futuro
cliente já é meio caminho andado. O próximo passo é chamar a atenção dele,
para que não seja ignorada e descartada. Mas, para que a mala direta se destaque
entre todas as outras correspondências, ela deve possuir um door opener, um
recurso que ativa a curiosidade do destinatário e torna irresistível a abertura da
mala. Esse recurso pode ser desde uma frase de impacto a um elemento volumoso
dentro do envelope.
Uma vez aberto o envelope, entra em ação a força da carta, que deve ser
cativante e convincente do início ao fim, a começar pela chamada. Se a chamada
não interessar, provavelmente o restante do texto sequer será lido.
A carta deve falar diretamente com o cliente em potencial, com o uso de
personalizações e referências, no registro adequado. Ela deve trazer um tom de
familiaridade, ser envolvente e cativante. Quanto mais informações pertinentes
tiver do destinatário, mais direta e específica pode ser a carta, e, conseqüentemente,
melhor o resultado.
É um desafio convencer o cliente a comprar um produto. E é ainda maior o
desafio de convencê-lo a comprar naquele momento. O imediato é a chave para
o sucesso. Sem um senso de urgência, o destinatário pode até achar a oferta
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interessante, mas ele preferirá pensar com mais calma e talvez reconsiderar em
outro momento, o que pode ser fatal para a oferta. As chances de ele voltar à
mala são pequenas. Para isso, deve-se fazer uso de um call to action, ou chamada
para ação. Após ler a carta o cliente deve ser informado do que deve fazer para
pedir. Isso deve estar claro no texto, de forma imperativa e repetitiva. Uma oferta
bem formulada pode não ter o resultado esperado se não demandar que o cliente
“corra e responda imediatamente” ou “ligue agora, promoção por tempo limitado”,
por exemplo. A mala direta deve provocar uma ação no leitor, despertar seu desejo
de compra e de ação.
Para convencê-lo a comprar o produto é necessário engajá-lo nos benefícios
da oferta ou do produto. Uma boa mala fará com que o cliente pense que o
produto é indispensável, que ele não pode viver sem essa oferta. E depois que o
convencimento for feito, o preço deve ser apresentado. É importante deixar claro
os termos da oferta para evitar frustrações.
Uma vez que a mala esteja pronta, o recomendado é testá-la em um grupo
menor para avaliar seu resultado antes de realizar a campanha propriamente dita,
o que envolve um investimento significativamente maior. A possibilidade de testar
facilmente um ou mais modelos e de poder ler o resultado de forma clara é uma das
maiores vantagens dessa mídia de venda. Antes de investir em uma quantidade
grande, tanto em custos de promoção quanto de listas, é possível avaliar qual o
impacto e rentabilidade e escolher a melhor combinação. O ideal é testar até
encontrar a melhor oferta, a melhor lista, a melhor carta, o melhor timing, os
melhores elementos. Basta selecionar grupos homogêneos, com quantidades
suficientes para possibilitar a leitura estatística, para receberem as diferentes
opções que devem ser identificadas com códigos específicos, a serem controlados
no retorno, seja via telefone, correios, internet ou celular. Para obter os melhores
resultados deve-se certificar de que chegou à melhor composição antes de
decidir enviar a promoção para uma audiência maior. Isso não apenas tornará a
campanha mais rentável, como também ajudará a dimensionar o impacto do
resultado.
As respostas devem ser alimentadas no banco de dados para permitir o melhor
planejamento de campanhas futuras. E sempre que uma nova lista for acessada,
deve-se ter o cuidado de fazer um cruzamento entre as bases para certificar-se
de que não se está investindo em prospects que já são clientes.
Para maximizar os ganhos é comum fazer uso de alguns recursos como brindes,
presentes, descontos e prêmios. Estes recursos, aliados a um produto forte e com
os benefícios bem explorados, podem multiplicar o retorno da promoção.
A mala direta pode ser ineficaz para muitos. Mas pode se tornar um poderoso
recurso de venda se for bem elaborado e testado.
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Telemarketing ativo em assinaturas
O uso do telemarketing na operação de assinatura pode ser variado, passando
pela venda, recuperação e renovação de assinaturas. Porém, deve ser precedida
de um bom planejamento para evitar frustrações com os resultados e, principalmente,
prejuízos financeiros e de circulação. Algumas perguntas devem ser previamente
respondidas antes de se iniciar a comercialização de assinaturas por este importante
canal de vendas:
•
Qual a finalidade? Venda, recuperação, renovação, outros?
•
Qual expectativa de retorno?
•
Como será medido/ avaliado o resultado?
•
Será realizado com estrutura própria ou terceirizada?
•
Há experiência para realizar internamente?
•
Qual base de dados será utilizada?
•
Este canal de vendas é adequado ao público alvo de minhas publicações?
Após responder as questões acima, o sucesso de uma operação de
Telemarketing depende de alguns importantes fatores:
•
Um bom planejamento
•
Banco de dados atualizado, enriquecido e segmentado
•
Pessoas com competência para executar
•
Tecnologia
•
Gestão dos indicadores
Planejamento
Fundamental em qualquer atividade, o planejamento é crítico antes de se
iniciar o uso do telemarketing. Mesmo se a decisão for terceirizar a atividade, se
faz necessário calcular o quanto custaria fazê-lo internamente para comparar
com os custos de um terceiro. Considere na conta de uma operação própria, além
dos custos de pessoal e telefonia, os investimentos em tecnologia, infra-estrutura,
compra de base de dados, treinamentos, incentivos aos vendedores, aumento da
estrutura nas áreas de apoio, como RH e Financeiro, entre outros. No planejamento
de médio prazo, considere os investimentos para atualização tecnológica. Faça
projeções de resultados considerando pelo menos três cenários: pessimista, realista
e otimista.
A decisão por terceirizar ou não passa pelo resultado financeiro que cada opção
demonstra ainda no planejamento das projeções de custos e resultados, porém,
considere também que, sem um controle e gestão própria dentro do callcenter escolhido,
as chances de fracasso são enormes. O callcenter tem competência em executar a
atividade para a qual foi contratado, porém, quem conhece seu cliente é você.
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Se a decisão for terceirizar, busque uma empresa que tenha outros clientes
com atuação em segmentos cujo tipo de operação seja similar à venda de
serviços continuados, como TVs por assinatura, assinaturas de jornais, seguros, e
afins. Nem sempre uma grande empresa de callcenter é a melhor solução, pois
você pode ser pequeno e sem muita relevância no faturamento total dela.
Faça concorrência com pelo menos três empresas, visite-as, converse com
empresas que já são clientes há pelo menos dois anos, enfim, além de uma boa
proposta de custo, tome o cuidado de contratar alguém que realmente estará
comprometido com seu resultado e que tenha experiência para executá-lo.
Negocie sempre uma boa parte da remuneração atrelada aos resultados alcançados.
Banco de dados atualizado, enriquecido e segmentado
Se você já dispõe de uma base de dados, certifique-se de que esteja atualizado
e segmentado de acordo com o público alvo leitor da publicação.
Conforme seu planejamento, defina a periodicidade de contatos que pretende
adotar com esta base, por exemplo, quatro vezes no ano, e calcule quantos nomes
vai precisar para sustentar a operação de vendas que estará criando.
Caso não tenha base disponível, vá ao mercado para adquirir, seja através de
empresas que comercializem bases ou de permutas com outras empresas cujos
clientes estejam dentro do perfil que deseja para suas publicações.
No começo, compre ou alugue pequenas quantidades para testar o retorno.
Tome o cuidado de verificar a legalidade da lista que adquirir e faça contrato de
todas as locações.
Pessoas com competência para executar
Se a operação for própria, este é um item que requer extrema atenção. Você
precisará contratar vendedores, supervisão e/ ou gerente com experiência nesta
atividade, além de monitores, analista de banco de dados, analista de métricas,
entre outros profissionais necessários para obter um bom resultado. Também a
remuneração deverá ser estruturada com cuidado, com salário fixo mais variável.
Treinamento constante, uma boa equipe de RH para repor as trocas de pessoal
que são naturais nesse tipo de operação, e campanhas de incentivo fazem a diferença
numa operação interna.
Tecnologia
Com base no planejado, avalie as alternativas disponíveis no mercado para
contratação de tecnologia para callcenter. Existem opções para todos os gostos
e bolsos, porém, opte por aquela que atenda à sua necessidade atual, sempre
atento às seguintes funcionalidades básicas: discagem automática, gravação,
monitoria em tempo real, sistema de informações da operação, flexibilidade e
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custos para ampliar ou atualizar a versão comprada, sendo que atualmente há
opções inclusive de locação.
Gestão dos indicadores
Este é outro ponto-chave para o sucesso. Mapeie todos os indicadores
necessários para avaliar a operação no curto e médio prazo e crie uma cultura de
gerenciamento contínuo.
Alguns deles são: produtividade por vendedor, taxa de efetivação das
assinaturas, quantidade de contatos efetuados, taxa de conversão de vendas por
ligação, custo de venda, tempo de atendimento das ligações, taxa de cancelamento,
entre outros. Gerencie diariamente e por vendedor aqueles indicadores que
interferem no resultado do mês, e mensalmente acompanhe a evolução daqueles
que demonstrarem o quão próximo do planejado você está.
Por último, não se esqueça de tocar sua operação respeitando os códigos de
auto-regulamentação do setor, como o Probare da Abem/ABT, que ajudarão a
construir uma boa reputação junto aos seus clientes, atuais e futuros.
Venda Corporativa
Dentre os diversos canais de vendas de assinaturas, a venda corporativa,
ou em lote, pode ser um excelente meio para ampliar a circulação de suas
publicações.
Trata-se da venda de grandes quantidades de assinaturas para empresas e
órgãos públicos, gerando rapidamente um crescimento na circulação dentro do
público alvo de sua revista.
Parece simples, porém, para se obter o sucesso desejado, é necessário um
bom plano de abordagem do mercado, levando não somente a oferta de compra
de assinatura, mas todo um pacote de benefícios para o potencial comprador.
Alguns dos usos mais comuns são:
Ações de Relacionamento
Empresas comprando assinaturas para presentear seus clientes, fornecedores
ou mesmo formadores de opinião que interessem ao negócio em que a empresa
está inserida. Como exemplo, imagine um laboratório farmacêutico que presenteie
um grupo de médicos com uma assinatura. Será um presente de pelo menos 12
meses de lembrança que, com certeza, vai gerar um maior envolvimento com a
marca da empresa que está presenteando. Um benefício adicional seria mandar
carta de boas vindas segmentada, fazendo referência e com mensagem do
patrocinador.
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Venda em Lote para Empresas
Muitas vezes as empresas disponibilizam verba para cada departamento
comprar individualmente as publicações de seu interesse. Há uma oportunidade
aí de se oferecer um lote de assinaturas com preço bem mais competitivo,
ampliando a base de assinantes na empresa. Basta dar uma boa olhada na sua
base atual de assinantes e identificar as grandes empresas que já são assinantes
e fazer a abordagem correta, destacando os benefícios culturais e financeiros da
operação.
Órgãos Públicos
Neste caso é preciso estar atento às licitações para compra de grandes volumes
por prefeituras, governos estaduais e federal, além dos diversos órgãos públicos,
como tribunais, câmaras de vereadores etc. Há muitas oportunidades em secretarias
como cultura (bibliotecas), educação (professores) entre outras.
Use a criatividade para abordar o mercado. Liste aquelas empresas cujos
funcionários e/ou clientes tenham afinidade com suas publicações e prepare uma
proposta bem estruturada. Lembre-se que os valores neste canal normalmente
são altos e as negociações nem sempre são rápidas, porém, quando fechadas,
garantem uma estabilidade na carteira de assinantes por um bom período.
Para as publicações afiliadas ao IVC, atentem para as normas que regem este
tipo de circulação.
Web
O número de e-consumidores, ou seja, de pessoas que já realizaram alguma
compra pela Internet, vem crescendo a taxas superiores a 40% ao ano, atingindo
o volume de 9,5 milhões em 2007*. Para 2008 a previsão é de que o volume atinja
12 milhões. Nos próximos anos o número deve continuar crescendo, encostando
cada vez mais no volume total de internautas. Ainda em 2007, o e-commerce teve
um faturamento de R$ 6,3 bilhões*, com “Ticket Médio” (preço médio de venda)
de R$ 302,00*.
Do total de transações realizadas pela Internet em 2007, 17% foram de livros
e assinaturas de revistas e jornais, o que mostra a grande adequação do canal
Internet aos leitores de jornal e revista. Embora essa mídia já seja uma realidade
para parte dos editores, para outros ainda é inexplorada e certamente representa
um potencial a ser aproveitado.
Mas como captar novos assinantes pela Internet? Primeiramente, é
necessário dispor de uma plataforma ou site de venda. Não é necessário que esse
site possua recursos técnicos avançados, mas é fundamental que possibilite ao
seu cliente realizar a compra da assinatura sem necessidade de qualquer contato
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pessoal ou contato posterior (por exemplo, um telefonema). Além disso, outra
funcionalidade necessária é de mensurabilidade, permitindo a identificação da
origem da venda, ou seja, a forma como o cliente chegou até o site (banner, e-mail,
portal etc.). Felizmente essas funcionalidades já estão disponíveis na maioria das
ferramentas de e-commerce.
Tendo o site pronto, o próximo desafio é divulgá-lo. É aí que entra a figura do
marketing direto digital. A Internet representa não apenas a oportunidade de
realizar vendas a baixos custos, mas também permite alto grau de mensurabilidade,
segmentação e conseqüente possibilidade de realização de esforços em pequena
escala com alto poder de retorno, sendo assim uma mídia que pode ser utilizada
com baixos riscos por todas as editoras.
E por onde começar? Pelas mídias disponíveis em sua própria editora, que é
justamente a razão dos baixos investimentos com alto potencial de retorno. A
principal mídia neste caso são os próprios sites das revistas. É lá que potenciais
assinantes degustam e têm contato com o conteúdo de sua editora. Assim, uma
oferta de assinatura nesses sites, seja na forma de um link junto ao conteúdo, seja
na forma de publicidade (banners ou pop up’s), poderá trazer grandes retornos
em venda. Isso atrelado a um baixo custo de venda, já que neste caso praticamente
não há custo de exposição.
Além dos sites das revistas, há diversas formas de divulgar o site de vendas a
baixos custos, como a impressão e divulgação do endereço eletrônico em mídias
impressas que normalmente já seriam realizadas pela editora. Alguns exemplos:
malas diretas, encartes, ofertas de renovação, cartas de boas vindas e envelope
para entrega da revista.
Saindo das mídias da própria editora, a ferramenta mais poderosa de vendas
é o e-mail marketing. Embora muitos pensem que esta mídia é invasiva e não
apresente bons resultados, isso é um grande erro. Nos Estados Unidos, por
exemplo, ela representa 15,5%** do total das vendas via marketing direto,
incluindo aí as mídias online e offline. E para as mídias eletrônicas representa
23,5%**. Isso é fruto do baixo custo envolvido e aliado ao alto poder de
segmentação e personalização.
Há duas formas de fazer e-mail marketing. A primeira é construir uma base
própria de prospects e a segunda é realizar envios através do uso de bases
externas. Para ambos os casos, duas regras devem sempre ser seguidas: o envio
de e-mails apenas para bases com permissão para envio (Opt In) e opção de
descadastramento (Opt Out). Ainda que não exista lei que legisle sobre a prática
de e-mail marketing, é altamente recomendável a utilização dessas regras.
Para quem optar pela construção de sua própria base de dados, a recomendação
é coletar o e-mail (e também o Opt In) em todos os pontos de contato que possui
com os clientes, seja na venda (Internet, telemarketing, cupons etc.) ou pós-venda
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(SAC). Além disso, deve-se também fazer uso do conteúdo das publicações para a
captura de e-mails, como, por exemplo, ao disponibilizar newsletters no site.
Embora seja necessária a realização de algum investimento para a construção e
manutenção dessa base de dados, ele será diluído pelas inúmeras ações que
poderão ser realizadas.
A utilização de listas externas é uma opção mais cara, pois paga-se pela
realização de cada um dos envios, mas é uma opção para quem deseja ingressar
no mundo do e-mail marketing em curto espaço de tempo. Para essa prática,
garanta com o fornecedor de lista que esta possui Opt In.
Os retornos das ações de e-mail marketing são percentualmente menores que as
das malas diretas. Entretanto, devido ao menor custo operacional da mídia, apresentam
normalmente custos de aquisição consideravelmente inferiores. Dicas para
melhorar o retorno destas ações? Trabalhe muito a segmentação e personalização
e não esqueça que os internautas são muito sensíveis a ofertas agressivas. Além
disso, crie mecanismos que façam o internauta realizar a compra imediatamente.
Por fim temos a possibilidade de realizar a venda de assinaturas em portais
externos. Atualmente a grande vedete são os links patrocinados, com destaque
para o Google. Para a maioria das empresas que praticam e-commerce, essa
modalidade já representa aproximadamente 50% das vendas provenientes de
portais externos. Essa mídia possui dois destaques. Primeiro a forma como é
comercializada, através de um valor pago cada vez que um cliente realiza um
clique em um anúncio. Dessa forma, só há o desembolso financeiro quando um
cliente é efetivamente remetido ao seu site e não quando vê o anúncio. Como as
taxas de conversão de cliques em vendas são historicamente estáveis (e assim
previsíveis), o risco da veiculação é baixo e controlado. Em segundo lugar, esta
mídia tem um alto potencial de segmentação, já que é possível criar um anúncio
diferenciado para cada palavra utilizada para a veiculação. Atrelado ao poder de
mensurabilidade do site de venda (mencionado acima), isso permite o cálculo de
rentabilidade para cada uma das palavras utilizadas.
Além dos links patrocinados (Google, Yahoo etc.), há também a possibilidade
de veiculação em portais através de mídias tradicionais (banners, pop up´s etc.)
ou em shoppings virtuais. Para ambos os casos, os maiores exemplos são os
portais UOL, Terra, IG e MSN. Ambos comercializam a mídia através de cliques.
Entretanto, a taxa de conversão destes cliques em vendas é consideravelmente
inferior a dos links patrocinados. Além disso, há uma tendência de mudança de
comercialização desta mídia para CPM, ou seja, paga-se um valor para a
exposição da mídia e não pelo clique realizado, transferindo assim o risco da
veiculação para o anunciante (editora). Com isso, aumenta-se ainda mais o risco
desta veiculação.
*Fonte: e-bit
**Fonte: e-bit
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Mas se a sua editora já pratica a venda de assinaturas por todas essas
modalidades, deve investir em três frentes que prometem trazer grandes resultados
no médio prazo: Mobile Marketing (veiculação de ofertas e vendas das assinaturas
em dispositivos portáteis), utilização de “Redes Sociais” (ex: Orkut e Facebook) e
segmentação e personalização de sua mídia e ambiente de venda com base em
hábitos de navegação do cliente.
b) Cobrança
Na venda de assinaturas damos opção a várias formas de pagamento. Os
clientes podem pagar suas assinaturas com cheque, cartão de crédito, débito em
conta e carnê. É importante incentivar, para uma melhor performance nos
pagamentos, a utilização do pagamento via débito em conta, cartão e cheque. O
meio de pagamento com menores índices de efetivação é o carnê. Para qualquer
ação de venda deve existir uma régua de cobrança. A própria “carta de boas vindas”
deve ser encarada como uma peça incentivadora ao pagamento da assinatura.
Como em qualquer operação de vendas, será necessário lidar com a inadimplência.
Existem processos que garantem a minimização da inadimplência, são
eficientes e geram excelentes resultados. No processo de cobrança automática,
temos alguns problemas que representam a maior parte das negativas de débitos
pelas instituições.
Cartão de Crédito, a maior parte dos negados está vinculado à validade do
plástico e também à substituição do mesmo pelo cliente.
Para tratar a negativa do cartão, a melhor forma é a parceria com as instituições,
garantindo a troca de informações e atualização dos cartões com os novos
números e validades, mas também não podemos deixar de contatar o cliente,
alertar o callcenter em possíveis contatos e também informá-lo no site do
auto-atendimento.
Débito em conta está concentrado principalmente na insuficiência de fundos
e também no erro de captura dos dados, como agência e conta, devido às
unificações das grandes redes bancárias.
No caso do débito em conta, a melhor forma de recuperação, é a tentativa
escalonada de visitas à conta corrente do cliente, garantindo que em algum
momento a conta terá crédito e será possível efetuar o débito.
Se nenhuma dessas ações der resultado, ainda assim é possível receber
através de ações de mala direta, TMKT ou e-mail marketing, cobrando as parcelas
em aberto que não foram pagas ou negadas pelas instituições financeiras.
A quantidade de ações depende dos resultados obtidos em cada uma delas e
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também o custo permissível por cliente recuperado. Testar a elasticidade tem
mostrado que há muito espaço para recuperação, utilizando a comunicação certa
para cada tipo de segmentação.
Tempo de casa, produto de compra ou até mesmo a quantidade de parcelas
em aberto, definem a melhor estratégia e a quantidade de abordagens.
Em todas as comunicações com o assinante, vale reforçar a importância da
atualização dos dados (de endereçamento e de cobrança), além de oferecer a troca
do pagamento para meios automáticos, quando a assinatura foi feita por carnê.
c) Renovação de Assinaturas
O momento de renovação de uma assinatura é sempre muito importante.
Geralmente é nessa hora que o assinante vai pensar no valor que aquela publicação
trouxe para ele durante o período de assinatura, e se a relação custo x benefício
foi satisfatória.
Em geral, podemos dizer que uma publicação com grande qualidade e que
seja relevante para seus leitores terá maiores taxas de renovação e que essa taxa
tenderá a aumentar na medida em que o cliente ficar mais tempo ativo. Existem
exceções, por exemplo, revistas para públicos jovens que têm um ciclo de vida
naturalmente mais curto, como as revistas infantis ou para adolescentes.
A qualidade dos serviços de pós-venda e regularidade da entrega hoje em dia
é obrigatória. Um diferencial na percepção dos assinantes seria um atendimento
especial ou ações de relacionamento relevantes.
O custo de uma renovação sempre será menor do que o custo de venda de
uma nova assinatura em qualquer canal. Por isso, os investimentos nas ações de
renovação deveriam ser progressivos abordando com maiores incentivos apenas
aqueles assinantes que não renovaram depois de algumas tentativas. A definição
dessa estratégia é crucial para se encontrar o melhor equilíbrio entre retorno
máximo de renovação a um menor custo médio unitário, sempre tendo como limite
o custo de aquisição de um novo assinante.
Outro aspecto importante que vale destacar, é que a forma de se trabalhar a
renovação depende muito do meio de pagamento.
Sem dúvida, quando trabalhamos corretamente o efeito da inércia nos meios
automáticos, fazendo uma renovação programada, a taxa de renovação tende a ser
maior. No entanto, esse tipo de ação demanda muito cuidado com as comunicações
obrigatoriamente enviadas antes do débito, bem como com uma estrutura de
callcenter receptivo para atender prontamente os clientes que tenham dúvidas ou
que simplesmente não queiram renovar.
Claro que sempre podemos argumentar e propor uma negociação aos
clientes, mas dificultar demais o cancelamento a ponto do cliente não conseguir
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fazer valer a sua vontade, destrói a confiança dele para com a empresa, além das
conseqüências legais de práticas inadequadas na utilização de meios automáticos
de pagamento.
Já para os clientes que pagam em boleto bancário, pode-se definir uma “régua”
de renovação com diferentes ofertas e utilizando malas diretas, telemarketing, SMS
e email. Tudo depende do seu cliente e de qual o composto de ofertas e plataformas
mais adequado a ele.
d) Como calcular a rentabilidade da Carteira de Assinantes
A abordagem do tema desse capítulo exige, antes de mais nada, verificar as
premissas do negócio “assinaturas” presentes em sua editora.
Através das assinaturas, na essência dessa atividade comercial, a editora de
revistas está ou deveria estar construindo um relacionamento dos mais fortes e
importantes com um determinado público.
Não é possível aumentar ganhos com assinaturas ou diminuir perdas sem
antes cumprir o básico:
•
A revista deve ser desejada
•
A redação deve entender porque a revista é desejada, por quem e como
é desejada
•
E ainda, o desejo precisa ser renovado a cada edição e ao longo do
tempo
Não há assinatura que resista a uma revista qualquer; não há relacionamento
que se mantenha sem um motivo forte. Sendo isso uma profissão de fé no negócio
“Revistas” em qualquer plataforma, agora podemos passar ao tema deste capítulo.
Conheça seus custos de aquisição de novos assinantes por canal de venda
Canais de venda podem demandar recursos em montantes bastante diferentes.
Prepare-se para testar na prática muitas hipóteses de ações em cada canal de
venda, para que surjam bem claros os custos e resultados alternativos.
Na dúvida, multiplique as ofertas com diferentes condições de pagamento,
preço, vigência, brindes e abordagens, de forma a acumular resultados que
fornecerão conclusões que orientem a próxima ação.
Conheça índices de renovação e de conversão por canal/ origem da assinatura
A efetivação dos pagamentos da assinatura e o comportamento das conversões
e renovações*, de acordo com o canal que originou a primeira vigência da assinatura,
*Conversão: a decisão do assinante para iniciar a segunda vigência da assinatura.
*Renovação: a decisão para iniciar a terceira vigência da assinatura. (Ver capítulo Indicadores da Saúde do Negócio).
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são informações que vão completar o quadro de avaliação dos recursos de cada
canal e suas ações. Você poderá se surpreender com índices bastante diversos
nessa comparação dos canais de origem. Os recursos e esforços de cada canal
poderão ser melhor planejados a partir dessa visão.
Os gastos iniciais com cada canal e ação de vendas podem se revelar excessivos
ou adequados, a depender de avaliações posteriores das assinaturas que
restarem ativas com origem em cada canal. Quanto mais curto o horizonte de
avaliação, menos valiosas serão as conclusões. E esse horizonte vai depender do
orçamento da empresa e de um estudado balanço entre as contribuições esperadas
das vendas de assinaturas e das vendas de publicidade.
O exemplo do quadro abaixo sugere diferenças relevantes entre os canais e a
necessidade de medição em um, dois ou até três anos após o início da assinatura.
Tais diferenças deveriam motivar ajustes nas estratégias de utilização de cada
canal.
Canais

Custo de
Aquisição $

Efetivação %

Conversão %

Renovação %

Telemarketing
Ativo

100

80%

20%

60%

Telemarketing
Receptivo

50

75%

60%

65%

Internet

10

65%

60%

70%

150

80%

50%

70%

Mala Direta

Qualifique seus assinantes com atributos relevantes
Com quais atributos básicos você consegue segmentar seus assinantes?
Reconhecer quais são esses atributos e perseguir sua identificação em vários
momentos dos processos de venda e de relacionamento com o assinante é sempre
muito importante. Para isso, faça levantamentos e estruture em um banco de
dados: os dados demográficos e geográficos, as atividades, as transações e os
comportamentos dos públicos com sua empresa. Não há como captar todos os
atributos importantes em cada assinatura, mas se você mantiver políticas simples
para incorporar dados internos e externos e casar esses dados com os registros
das assinaturas ao longo do tempo, então, à medida que o quadro de informações
fique mais completo, o planejamento e as ações da empresa visando assinaturas
serão mais rentáveis.
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Caso seu orçamento permita, ao contratar bons serviços de pesquisa e
qualificação as informações podem se tornar valiosas mais rapidamente.
Compare atributos em carteiras diferentes
Tenha em mente no mínimo três grupos diferentes em seu planejamento:
•
Os assinantes atuais
•
Os ex-assinantes
•
Prospects
Perceba que você irá lidar com grandes listas de nomes que podem gerar
comparações muito úteis, se você medir as freqüências dos atributos reconhecidos.
Descubra diferenças entre freqüências de cada grupo e tire conclusões importantes.
No exemplo do quadro abaixo, apesar de grande parte dos registros não contar
com o atributo classe social, os riscos de baixos resultados nos segmentos D, E e
sem classe social definida dentre os prospects são bastante claros e evitáveis.
Classe
social

Ativos

Classe social
ativos

Inativos

Classe social
inativos

Prospects

Classe social
prospects

A

15400

21%

16800

18%

10500

7%

B

8600

12%

9630

11%

14000

10%

C

4300

6%

6900

8%

13800

10%

D

1250

2%

1870

2%

25600

18%

E

590

1%

960

1%

33000

23%

nd

43900

59%

55000

60%

45000

32%

total

74040

91160

141900

Defina uma boa política para conversão e renovação
Uma parte importante da rentabilização da carteira de assinantes depende de
uma política adequada que maximize as chances de conversão e renovação.
Descontos maiores, brindes, vigências diferentes e abordagens planejadas podem
objetivar a antecipação das decisões de conversão e renovação do assinante
muitos meses antes da edição de término da assinatura.
Há uma infinidade de ações para conversão e renovação, o desafio é definir
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um bom e confiável cronograma de utilização de e-mails, impressos e telemarketing,
de forma que as abordagens façam sentido e evitem sensações de pasteurização
das ofertas ou de concorrência indesejada entre canais. E além do cronograma,
os processos de execução das ações precisam estar embasados em um bom e
eficiente sistema de gestão de assinaturas.
Para planejar as ações de conversão e renovação é necessário utilizar atributos
relevantes que permitam agrupar os assinantes em sucessivos patamares de valor
da assinatura. E dessa forma, ajustar preço, condição de pagamento, brindes,
canal e momentos de abordagem. Não há regras genéricas para aplicar em tantos
segmentos e mercados diferentes, mas a soma organizada de experiências vai
mostrar os melhores caminhos. Um assinante antigo, por exemplo, atribui grande
valor natural à continuidade da assinatura. Um assinante recente ou jovem pode
atribuir um valor bem menor. Um assinante com origem em ação de telemarketing
tem mais chances de converter ou renovar pelo mesmo canal. Daí, a necessidade
de usar estratégias diferenciadas para cada grupo relevante a converter ou renovar.

3

C
Defina uma prática de avaliação regular da satisfação do assinante
Pesquisas regulares para avaliação da satisfação do assinante/ leitor são
essenciais para perseguir objetivos maiores da revista e das assinaturas.
O resultado tem de orientar uma política de constante valorização da revista, do
seu conteúdo e benefícios. E isso irá se refletir diretamente em maiores ou
menores chances de rentabilização da carteira. Novamente, é bom frisar que não
existe assinatura, conversão ou renovação sem produto adequado e atualizado.
Não existe revista com uma redação que se satisfaz apenas com o já alcançado.
Pratique o cross-selling *
Se sua editora não tem outros produtos e serviços a oferecer aos assinantes, além
da própria revista assinada, trate de pensar no desenvolvimento desses produtos.
Uma das melhores formas de rentabilizar a carteira é justamente oferecer produtos
e serviços complementares, associados ou mesmo sob outros suportes de mídia
ou, ainda, entregues via web ou em eventos presenciais.

*Ver capítulo 4 – Administração da Base de Assinantes/ Cross Selling
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3) Indicadores da saúde do negócio
Todo negócio precisa de indicadores que possibilitem a medição de sua saúde.
No caso das assinaturas de revistas as métricas são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Churn
Efetivação de Novos Assinantes
Conversão
Renovação
Participação dos Meios de Pagamento na Carteira
Participação de Novas Assinaturas nas Vendas
Participação de Assinaturas Recuperadas nas Vendas
Vendas por Canal
Tempo Médio da Carteira

Churn
É a porcentagem de assinaturas que precisam ser substituídas num período
de 12 meses para manter o mesmo nível de carteira da revista.
Fórmula de cálculo:
Total de cancelamentos nos últimos 12 meses
Carteira média dos últimos 12 meses

Cancelamentos: devem ser considerados apenas os cancelamentos definitivos,
ou seja, excluem-se interrupções temporárias, novas assinaturas que não tiveram
confirmação do 1° pagamento, vendas não concretizadas (fraudes) e cancelamentos
por inadimplência onde o assinante retorne em até 60 dias sem esforço de
cobrança da editora.
Carteira: assinaturas pagas, com entrega ativa ou em período de interrupção
temporária de até 90 dias por solicitação do cliente. Excluir novas assinaturas
que não tiveram confirmação do 1° pagamento e vendas não concretizadas
(fraudes).
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Efetivação de Novas Assinaturas
Percentual de novas assinaturas que permanecem na base até o final do 1º
período.
Fórmula de cálculo:
Quantidade de novas assinaturas ativas até a conversão
Total de novas assinaturas da safra (mês da venda)

Taxa de Conversão
Percentual de novas assinaturas convertidas que permanecem ativas na
carteira até a renovação.
Fórmula de cálculo:
Quantidade de assinaturas convertidas ativas até a renovação
Quantidade total de assinaturas convertidas

Taxa de Renovação
Percentual de assinaturas renovadas que permanecem ativas na carteira após
o término do período anterior.
Fórmula de cálculo:
Quantidade de assinaturas renovadas ativa
Quantidade de assinaturas acionadas para renovação

Deve ser medida da seguinte maneira:
Assinantes que estão ativos no 1° mês;
Assinantes ativos no 8° mês para vigências anuais ou superiores.
Assinantes ativos no 4° mês para vigências menores que 12 meses.
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Participação dos Meios de Pagamento na Carteira

Participação de Novas Assinaturas nas Vendas

Participação de Assinaturas Recuperadas nas Vendas
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Participação dos Meios de Pagamento na Carteira
Percentual de assinaturas em cada meio de pagamento.
Fórmula de cálculo:
Quantidade de assinaturas do meio de pagamento
Quantidade total de assinaturas

Obs.: Excluir gracing*, considerando somente exemplares pagos.
Utilizar o último meio de pagamento utilizado.
Cartão de Crédito, Débito em Conta Corrente, Boleto Bancário, Cheque,
Dinheiro, Faturado.

Participação de Novas Assinaturas nas Vendas
Percentual de novas assinaturas do título conquistado no mês.
Fórmula de cálculo:
Quantidade de Novas assinaturas
Quantidade total de Vendas

Obs.: Excluir ex-assinantes com data de saída da carteira menor que 24 meses.

Participação de Assinaturas Recuperadas nas Vendas
Percentual de assinaturas do título recuperadas no mês.
Fórmula de cálculo:
Quantidade de assinaturas recuperadas
Quantidade total de vendas

Obs.: Considerar ex-assinantes com data de saída da carteira menor que 24
meses.

*Gracing: Exemplares dados na renovação ou na primeira assinatura, antes mesmo de receber o pagamento da mesma.
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Vendas por Canal
Percentual de vendas captadas em cada canal.
Fórmula de cálculo:
Quantidade de vendas no canal
Quantidade total de vendas

Obs.: Medir separadamente novas assinaturas e recuperações.
Canais: Telemarketing ativo próprio, telemarketing ativo terceirizado, vendas
pessoais, Internet própria e de terceiros, receptivo, cupom, mala boleto,
vendas para pessoa jurídica, outros.

Tempo Médio da carteira
Percentual de assinaturas por tempo na carteira do título.
Cálculo:
Média ponderada por vigência, considerando assinaturas ativas sem interrupções
maiores de três meses consecutivos.
Considerar o tempo de permanência na carteira até a data da medição.

4) Administração da base de assinantes
Database Marketing é o processo de armazenar, gerenciar e utilizar as
informações captadas sobre os clientes (no caso, os assinantes) para potencializar
as ações de venda e retenção. Além disso, cada vez mais, o conhecimento individual
de cada um dos assinantes auxilia no entendimento do público-alvo, dando subsídios
à geração de conteúdos relevantes para grupos de pessoas com interesses
específicos e, mesmo, contribuindo para melhorar o retorno sobre o investimento
dos anunciantes.
Database Marketing ou marketing de banco de dados é um nome utilizado na
literatura para simbolizar uma filosofia de trabalho, e não o meio tecnológico que
serve de armazenagem para os dados. Ou seja, o foco do marketing de banco de
dados não é o banco de dados, nem tecnologia, e sim a inteligência de marketing.
Os clientes deixam rastros que, se compreendidos, são pistas importantes para a
venda, a retenção e a recuperação de assinantes.
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O nome pode sugerir algo muito novo, mas a essência do Database Marketing
está intimamente ligada à venda direta ao consumidor. Ações de marketing direto
são ações de venda ou de relacionamento, que se utiliza de canais de acesso direto
ao cliente como mala direta, e-mail ou telemarketing, e que possuem em comum
a importância da seleção do público-alvo.
Uma das coisas mais importantes para o marketing direto é a seleção do
público que receberá a oferta. Muitos estudos demonstram o grau de
alavancagem que uma boa lista pode trazer. A lista é o elemento mais “elástico”
dentre os elementos envolvidos em uma peça de marketing direto. Isso significa
que, dentre elementos como oferta, criação, linguagem, a diferença entre uma
boa lista e uma má lista produz uma diferença maior no resultado de uma
campanha de marketing direto do que a diferença entre uma boa linguagem e
uma má linguagem.
Muitas editoras se utilizam de marketing direto, seja na captação de novos
assinantes, seja na renovação/ relacionamento com os atuais.
Para ser prático, seguem cinco dicas para que seu banco de dados ajude
efetivamente a captar mais e melhor e ainda reter mais os melhores assinantes:
1) Monte uma base de dados que contenha o máximo de informações a
respeito de seus clientes. Dados precisam ter qualidade. É comum campanhas
não funcionarem porque os dados não são confiáveis. Atente-se a isso ao reunir
dados básicos, dados das assinaturas, informações sobre acesso ao site,
interações com o SAC e dados de interesse pessoal e profissional. Caso você não
capte todos esses dados, estruture um processo que incentive a participação de
assinantes a fornecerem esses dados, como concursos.
2) Organize os dados de forma que os profissionais de marketing e de
circulação consigam entender. Isso significa que “menos pode ser mais”. Não
muitas informações e códigos complicados, e sim dados que revelem perfis e
comportamentos; menos informações detalhadas e mais informações agrupadas,
em linguagem de fácil interpretação por parte de quem realmente vai utilizá-las
nas campanhas.
3) Ter uma ferramenta é importante, mas ela não precisa ser cara para ser
boa. Pondere a robustez do software com seu orçamento e com o que de fato
você precisa. Se quiser conhecer o perfil e realizar seleções mais simples, você
não precisará começar com algo caro e complexo. Lembre-se que antes de tudo
é necessário mostrar os primeiros resultados para depois propor vôos mais altos.
E, para gerar resultados, casos simples funcionam bem.
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4) Se você está começando a trabalhar com database marketing, ações
segmentadas utilizando dados simples, como sexo e data de nascimento, dão
informações valiosas para a criação de abordagens específicas, com comunicação
relevante, dentro de seus perfis de interesse. Outra dica importante para quem está
começando: ex-assinantes são normalmente os mais prováveis a responder sua
próxima ação de marketing direto. E, se você vende por vários canais, aqueles com
histórico de resposta no canal telemarketing, por exemplo, é seu melhor prospect
para assinar uma oferta de telemarketing. Essas são seleções simples que não
necessitam de muitos recursos tecnológicos e que vão mostrar a importância dos
dados de clientes para seleção e da comunicação de sua campanha.
Se você já é um usuário mais avançado, considere a opção de utilizar
ferramentas analíticas mais avançadas como a modelagem preditiva. Modelos
preditivos fazem exatamente o mesmo processo de segmentação e seleção
explicados acima, mas com uma vantagem: você não precisa adivinhar um perfil:
o modelo é um processo que estuda o perfil dos respondedores de ações
anteriores e encontra todos os atributos (“variáveis”) que, combinados, retornam
uma lista com a maior probabilidade de aceitar a sua oferta. É uma ferramenta
poderosa, porque processos automáticos conseguem detectar um número de
combinações e correlações bastante grande. A vantagem do modelo para
assinaturas é que você passa a definir sua tiragem/ número de ligações etc. não
mais a partir de uma “verba”, mas sim a partir do número de pessoas que tem
potencial de responder à sua ação com a taxa de retorno mínima que paga suas
contas e deixa uma margem de lucro para a editora. Cada publicação tem uma
exigência diferente, pois a importância do tamanho da carteira para a publicidade
é outra variável que deve entrar nessa equação.
5) Por fim, use o banco de dados para reter seus assinantes. Normalmente, a
renovação é vista como um processo de cobrança, pouco charmoso do ponto de
vista de marketing. Os clientes respondem na renovação ao mesmo apelo da
relevância que na venda de novas assinaturas. Segmentar, falando com cada
grupo de cliente da forma que ele espera ser tratado, como em todos os processos
de marketing direto, é uma importante alavanca de resultados para a editora.
Cross Selling
O produto certo, ao preço certo, para a pessoa certa, é de certa forma um
objetivo constante dos negociadores desde as primeiras expedições comerciais
no Mediterrâneo.
No mundo do marketing direto, esse mantra é repetido de forma muito mais
intermitente. A partir do momento que um prospect aceita uma oferta, ascendendo

30

Guia de Revistas

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:52 PM Page 32

(Black plate)

assim à categoria de cliente, inicia-se um relacionamento apoiado pela coleta de
informações demográficas que permitem inferir que produtos adicionais poderiam
ser consumidos e, desta forma, aumentar a rentabilidade da operação.
Essa ação de venda de múltiplos produtos ou serviços a um mesmo cliente
denomina-se “cross selling” ou venda cruzada.
Dentre as anedotas de marketing, há a que diz que quem perguntou pela
primeira vez “Deseja batatas com o seu hambúrguer?” criou de forma não
intencional a primeira ação de cross selling. Brincadeiras à parte, as estratégias
de cross selling devem traduzir-se na prática por planos de crescimento de
clientes adequados a cada segmento da carteira.
Nessa operação, as receitas são incrementadas por ações de marketing
direto em que são ofertados produtos, diferentes da assinatura da revista. Os
produtos vão desde outros títulos de revista, livros, CDs, DVDs, até catálogos
(com produtos variados como eletroeletrônicos), podendo chegar até mesmo ao
universo financeiro em parceria com algum player desse segmento.
Do ponto de vista estratégico, a venda cruzada transforma-se em um plano de
otimização de resultados, pois aumenta a lucratividade do cliente durante seu
tempo de vida, reduz custos e reforça a retenção e fidelização do cliente.
As ofertas podem ser feitas por meio de diversos canais, ou seja, por mala
direta (na forma mais tradicional), encartes, por telemarketing, e-mail ou ainda
por DRTV (venda direta através da televisão) ou SMS (sistema de mensagens
curtas cujo canal é o telefone celular).
Agora passamos da estratégia para a tática. Contando com uma base de
dados sem duplicidade e orientada aos clientes, visto que cada pedido pode vir de
um tipo de campanha (com abordagem, foco e oferta diferentes), região
geográfica, idade e sexo diferentes e tendo cada cliente uma afinidade com um
determinado tipo de produto, estamos preparados para usar as informações
baseadas no histórico desses clientes em resposta às nossas promoções.
Felizmente, a análise estatística suportada pelos avanços computacionais
oriundos da redução de custo em tecnologia nos permite identificar quem são os
clientes que assinaram um determinado tipo de revista e compraram um
determinado tipo de CD ou um produto de catálogo. Hoje, em alguns softwares
estatísticos encontramos essa ferramenta de identificação pelo nome de market
basket ou regra de associação. Ela nos indica a afinidade entre os produtos e nos
leva a ações do tipo “quem comprou um determinado produto também comprou
um produto xyz”. Essa descoberta de padrões permite uma combinação mais
precisa de produtos e serviços que ajudará a segmentar corretamente para
praticar a venda cruzada ou cross selling de forma mais assertiva.
Essa segmentação consiste em dividir a base de clientes em grupos o mais
homogêneo possível, agrupados por:

Aner - Associação Nacional de Editores de Revistas

31

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:52 PM Page 33

5) Mensuração da circulação

Guia de Revistas

(Cyan plate)

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:52 PM Page 33

•
•
•
•

(Black plate)

Região geográfica
Idade
Linhas de produtos que costuma comprar
Valor do cliente

Conforme falado anteriormente, isso nos permitirá realizar ofertas específicas
a grupos de clientes que:
•
Gostam de determinados produtos
•
Preferem determinado tipo de comunicação
•
Possuem comportamento de compra similar
•
Respondem melhor via determinado canal (mala direta, internet,
telefone etc.)
As campanhas de marketing nos permitem fazer uso de diversas técnicas de
segmentação, tais como: árvores de decisão, análise de cluster (agrupamentos
estatísticos), modelos de regressão. Como exemplos, temos o seguinte:
•
Uma amostra é selecionada para teste de produto;
•
Após respostas do teste, é possível fazer a modelagem para tentar
encontrar alguma relação entre possíveis hábitos de compra e o fato do cliente
ter comprado no teste;
•
Após criação do modelo, a equação é aplicada em toda a base
de clientes e temos a probabilidade (score) de cada cliente comprar a
próxima campanha.
Assim será muito mais fácil saber com que enfoque abordar o cliente e
preparar uma oferta na medida certa, de tal forma que depois seja mais simples
medir a eficácia da ação.

5) Mensuração da circulação
O IVC - Instituto Verificador de Circulação - audita por meio de normas próprias a
circulação dos veículos de mídia impressa e proporciona, assim, condições adequadas
para os investimentos publicitários de agências de propaganda e anunciantes. Dentro
deste contexto, podemos destacar que as publicações de circulação paga possuem uma
parte significativa das suas circulações concentrada em assinaturas, motivo que requerer
significativa atenção para quantificar e comprovar a veracidade destes números.
Para propiciar agilidade na divulgação das informações mensais, o IVC adota um
relatório denominado Informação Jurada do Editor (IJE), que é um formulário padrão
para cada tipo de publicação, através do qual se registram os dados de circulação
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fornecidos pelos editores filiados. Portanto, os editores têm a responsabilidade de enviar
periodicamente as informações juradas da circulação de suas publicações para o IVC,
obedecendo aos prazos de entrega, de acordo com o tipo e periodicidade. Para completar
o processo, existe o relatório auditorial, que é a comprovação da circulação real e que
aponta as eventuais diferenças encontradas entre a realidade e aquelas outras que
foram juradas.
A auditoria do IVC considera como diferença aceitável o percentual de até 4%. No
caso de se constatar ocorrências superiores a este limite, a publicação filiada recebe
pontuação, de modo que o acúmulo de pontos, de acordo com tabela definida pelas
normas técnicas, pode gerar carta de advertência, suspensão e até mesmo a exclusão.
São condições gerais para admissão de publicações no IVC, que a empresa possua
e mantenha atualizados os registros contábeis, considerados indispensáveis às
comprovações, tais como assinaturas recebidas, detalhando as quantidades por
cidade-sede, cidades adjacentes, interior do Estado, outros Estados e exterior. Além
disso, são analisadas e validadas, as movimentações financeiras que comprovam as
vendas das assinaturas, bem como as vendas avulsas, de acordo com as regras e
padrões estabelecidos:
Nas assinaturas, o preço por exemplar não pode ser inferior a 50% do preço de capa
para venda avulsa, estampado na publicação na data da venda, data esta registrada no
relatório de venda ou no documento para renovação da assinatura. Além disso, para
assinantes novos, a data de pagamento não pode ultrapassar 30 dias da data do relatório
de venda. Na renovação de assinaturas, a data de emissão do documento para renovação
não pode ultrapassar 60 dias da data de pagamento.
Nas assinaturas pagas de forma parcelada, cada parcela deverá dar cobertura aos
exemplares entregues com um prazo máximo de 30 dias para pagamento, a contar da
data de capa do primeiro exemplar recebido de cada período.
Os exemplares das assinaturas vendidas mediante prêmios, brindes, ofertas especiais,
concursos e outras formas de promoção são considerados como circulação paga se o
preço, por exemplar, não for inferior a 50% do preço de capa. Nestes casos, o filiado
deverá registrar nas IJEs as informações relevantes sobre os períodos das promoções e
as especificações dos prêmios.
São consideradas Circulação Líquida Paga as assinaturas múltiplas, até o limite de
dez assinaturas por comprador, se o preço do exemplar não for inferior a 50% do preço
de capa. Neste caso, elas são designadas pelo termo “atacado”.
Não são consideradas Circulação Líquida Paga as assinaturas e as “vendas por
atacado” feitas às empresas pertencentes à organização do editor.
São considerados como Circulação Líquida Paga os exemplares enviados aos assinantes
após o vencimento das assinaturas anuais, por um período de até 30 dias. Neste caso, os
documentos “Listagem de Expedição” e “Roteiro de Entrega Domiciliar” devem ser
colocados à disposição do auditor, além dos demais documentos comprobatórios.
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No caso de recebimento parcelado das assinaturas, o documento contábil
deverá indicar a qual parcela se refere.
O editor deverá manter em arquivo, para uso do auditor, exemplares de todas as
ofertas de assinatura, inclusive anúncios inseridos na própria publicação ou em
outras, circulares, cópias de contratos feitos com agências vendedoras ou quaisquer
outras fontes através das quais sejam obtidas assinaturas, de modo a demonstrar as
condições praticadas.
Em se tratando de assinaturas-convênio, o editor deverá apresentar comprovação
da data e valor do pagamento das assinaturas pelos funcionários da empresa
conveniada. Além disso, o pagamento da empresa conveniada deverá ocorrer dentro
do prazo de 30 dias, a contar da data do desconto em folha do funcionário da
empresa conveniada.
Além das regras detalhadas anteriormente, cabe destacar que os pagamentos das
assinaturas devem ser alocados pelos meses da sua duração e de acordo com a
apropriação por critério de competência. Por exemplo, consideremos uma assinatura
anual que foi vendida à vista no mês de novembro de 2008: o total do pagamento
equivale aos 12 meses do período, de novembro de 2008 até outubro de 2009, de forma
que 1/12 do valor total deve ser apropriado no relatório contábil de cada mês do período.
Por fim, a adoção de sistemas computacionais, que permitam o controle
adequado das informações de assinaturas, com suas quantidades, periodicidades, preços
praticados, números de parcelas, formas de pagamentos e demais dados pertinentes,
consiste numa importante necessidade das empresas que desejam ter uma boa
administração e viabiliza o trabalho de auditoria do IVC. Assim, ao apresentar condições
para demonstrar a circulação das publicações, criamos uma maior credibilidade para a
mídia impressa, com ganhos visíveis para todos os envolvidos, editores, agências de
propaganda e anunciantes.

Saiba mais
ANER – Associação Nacional de Editores de Revistas – www.aner.org.br
MPA – Magazine Publishers of America – www.magazine.org
PPA – Periodical Publishers Association – www.ppa.co.uk
ABC – Audit Bureau of Circulations – www.accessabc.com
IVC – Instituto Verificador de Circulação - www.circulacao.org.br
Probare – Programa Brasileiro de Autorregulamentação - www.probare.com.br
ABEMD - Associação Brasileira de Marketing Direto - www.abemd.org.br

34

Guia de Revistas

guia_serviços_graficosfinalv8p:Layout 1 2/17/09 12:54 PM Page 1

G

2

ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas
Rua Deputado Lacerda Franco, 300 - cj. 155 - 15o andar
CEP 05418-000 - Pinheiros - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3030-9390 - www.aner.org.br
info@aner.org.br

