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Clientes “Bons de Briga”



Além de seus clientes
corporativos, a e|ou também

briga por causas
socioambientais. Unifem, Idec 

e Monte Azul são alguns
exemplos de organizações do 

terceiro setor que se 
beneficiaram de nossa

consultoria estratégica e de 
comunicação. Essa È a nossa

forma de devolver para a 
sociedade um pouco do que

ela nos proporciona, ajudando
a construir uma realidade

melhor para todos.



38 Prêmios
ABEMD

+ 5 especiais

Agência Boa de Briga



2011

2012



Great Place to Work

No ranking das melhores agências para
trabalhar por dois anos consecutivos

(A única de CRM e Marketing Direto)



Segmentação

Segmentação é o resultado da divisão de 
consumidores em grupos distintos.

Este processo é derivado do conhecimento dos 
desejos, necessidades, e perfis distintos de cada 
indivíduo.





Personalização

Personalizar em marketing está diretamente 
ligado a atingir um cliente (pessoa) de forma 
direta. Ou seja, um para um.





Foco!

Há algum tempo o foco era no cliente. Após um 
tempo passou a ser no produto e com o passar 
de mais um  tempo passou do produto para o 
cliente novamente.











O que é melhor?

Quantidade X Qualidade



O mundo é concentrado!

20% da População Mundial é responsável pelo 
consumo de:
– 85% do consumo de alimentos
– 65% do consumo de energia
– 84% do consumo de papel
– 85% do consumo de metais e químicos
– 70% das emissões de CO2.

Fonte: World Bank



Seus clientes são concentrados!

20% dos seus clientes trazem 
80% do seu faturamento!





Case Lançamento Spin - Chevrolet



Case Lançamento Spin – Chevrolet – E-mail



Case Lançamento Spin – Chevrolet – E-mail RJ



Case Lançamento Spin – Chevrolet – E-mail - BA



Case Lançamento Spin – Chevrolet – E-mail SP



Case Lançamento Spin – Chevrolet – E-mail SP

- Segmentação por Cidade/Estado

- Cliente que tem os veículos Zafira e Meriva
receberam a comunicação com apelo para a 
evolução do Spin comparando com estes veículos;

- Cliente que tem um Sedan e SUV e Casados 
receberam com apelo ao espaço, família, conforto, 
porta malas e 32 porta objetos;

- Prospects, ou seja pessoas que estavam na base da 
Chevrolet, porém não possuíam um veículo da 
marca, a receberam mesma comunicação do 
cliente Sedan e SUV.



Case Movimento Solidário - SulAmérica



Case Movimento Solidário - SulAmérica



Case Movimento Solidário - SulAmérica



Case Movimento Solidário - SulAmérica



Case Movimento Solidário - SulAmérica

- Segmentação por Cliente, Prospect e 
Cidade/Estado

- Clientes SulAmérica receberam e-mail com a 
comunicação para fazer uma “Doação Gratúita”. 
Onde o cliente doa, mas quem paga a doação é a 
SulAmérica. A forma de doar ela simplesmente se 
cadastrar.;

- O cliente que se cadastrou/doou, acompanhava o 
processo via site da entrega dos produtos;

- A idéia do projeto por trás da doação era 
enriquecer a base de clientes e prospects. Em 27 
dias mais de 18 mil pessoas fizeram estas doações.



Case TAM Kids - TAM



Case TAM Kids - TAM



Case TAM Kids - TAM



Case TAM Kids - TAM



Case TAM Kids - TAM

- Segmentação por Idade e Perfil;

- Case de um portal voltado para público infantil de 
0 a 12 anos, destinada a despertar o desejo, o 
sonho e a paixão das crianças pelo mundo da 
aviação e pelas culturas de outros países;

- Crianças cadastradas recebem comunicação via e-
mail sobre novidades do site, jogos, colunas, 
aniversários, promoções e concursos culturais;

- Toda comunicação feita com as crianças é 
pensada de maneira educativa, interessante e 
lúdica.



Case 2011 com a sua cara – Laborprint – E-mail



Case 2011 com a sua cara – Laborprint – E-mail



Case 2011 com a sua cara – Laborprint – Site



Case 2011 com a sua cara – Laborprint – Kit





Case Caribe - Royal Caribbean



Case Caribe - Royal Caribbean



Case Caribe - Royal Caribbean



Case Caribe - Royal Caribbean

- Segmentação por Idade, Quantas vezes viajou 
para o Caribe e filiados ao programa Crown & 
Anchor;

- Clientes TOP (Diamond e Diamond Plus) 
receberam uma comunicação diferenciada;

- Prospects. Pessoas que se interessaram em 
viajar com a Royal, mas que nunca viajaram;

- Cada e-mail foi personalizado com o que o 
cliente já fez e com destaque para os lugares 
que ele poderia conhecer.
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