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Objetivo da agência é atuar com novo conceito de planejamento e criação de projetos de 
marketing direto  
  

 
 
A Grey Zest Direct, braço de criação e planejamento na área de marketing direto do Grupo Grey 
no País, prepara para o segundo semestre o lançamento de um novo conceito de trabalho, 
baseado em grandes talentos criativos. Segundo Beatriz Teixeira de Freitas e Otávio Dias, 
respectivamente presidente e vice-presidente da agência, a idéia é funcionar como uma butique 
de criação e planejamento, dando atenção especial ao desenvolvimento do conceito de cada 
projeto. "Entendemos que o mercado alcançou um grau de maturidade tal que a parte operacional 
deixou de ser um diferencial. Todos podem entregar trabalhos com competência. Por isso, 
estamos adotando um novo posicionamento: mais cérebro e menos braço", dizem os executivos. 
 
O projeto está alinhado com o modelo de atuação em rede, adotado a partir do final de 2002 e 
que deve ser concluído até o fim do ano que vem, com a entrada nos mercados de Recife e 
Salvador. Atualmente, a Grey Zest Direct conta com escritórios em Curitiba (sede da agência), Rio 
de Janeiro e São Paulo, além de "agências aliadas" em Belo Horizonte (Exercere Comunicação 
Dirigida), Porto Alegre (Embrace Marketing de Relacionamento) e Brasília (MaxxiDireto 
Comunicação) - as agências aliadas têm acesso ao banco de cases da Grey Zest Direct, recebem 
cursos de capacitação, suporte em concorrências e autorização para o uso da marca, em troca do 
pagamento de royalties e de um percentual da receita. "Foi a forma que encontramos de 
aproveitar o potencial de mercados regionais importantes. Percebemos que, sem estruturas locais, 
com o tempo, as contas distantes vão esfriando. Por outro lado, grandes clientes podem se 
beneficiar da experiência regional em campanhas nacionais", afirma Dias. 
 
De acordo com Beatriz de Freitas, os ganhos resultantes da atuação em rede são pouco 
representativos do ponto de vista financeiro - entre 10% e 15% da receita. Conceitualmente, 
porém, o modelo é fundamental, principalmente para uma agência que surgiu em Curitiba, um 



mercado regional. "Queremos manter equipes premium em cada um dos escritórios, responsáveis 
pela definição de conceitos e estratégias. Curitiba concentrará, além de profissionais com esse 
perfil, um número maior de pessoas, responsáveis também por operacionalizar os projetos", diz a 
executiva. 
 
Com as mudanças, a Grey Zest Direct acredita que poderá aumentar as margens de lucro este 
ano, mantendo o faturamento. Segundo Dias, em 2003 a agência registrou crescimento de 5%, 
com receita de aproximadamente R$ 7 milhões, para um faturamento de cerca de R$ 25 milhões. 
 
No que diz respeito a remuneração, a agência segue as recomendações da Associação Brasileira 
de Marketing Direto (Abemd), oferecendo aos clientes duas opções: a cobrança de um fee mensal 
básico, acrescido de adicionais por volume de criação; ou fee integrado, mais alto, mas que já 
inclui o trabalho de criação - em geral, a segunda opção é escolhida por clientes que sabem 
quanto vão gastar em marketing direto ao longo do ano. Quando os projetos são muito grandes, a 
Grey Zest Direct cobra ainda um adicional pela avaliação estratégica inicial e pela definição de 
diretrizes do trabalho, etapas consideradas pela agência como extremamente trabalhosas e 
complexas. 
 
A Grey Zest Direct é dona de contas como Renault, Compre Bem/Barateiro, HSBC, Tim Sul, 
Bergerson (rede de joalherias), Grupo Positivo, Oracle, Eli Lilly, Estrela Azul (segurança), Expande 
(exportadora de vinho), Star One, Cultura Inglesa (unidades do Rio de Janeiro), Telemar, 
Syngenta (fertilizantes agrícolas) e Fundação Dom Cabral (ensino). 
 
Criada em 1993, em Curitiba, a agência abriu escritório em São Paulo no início de 1998, ainda 
como agência de serviços completos. Em 2000, já especializada em planejamento e criação, 
associou-se ao grupo Grey, que comprou de Dias e Beatriz 51% de participação no negócio - o 
grupo Grey tem outras três agências para as áreas de internet (Grey Interactive), database 
marketing e estratégias de CRM (MDS) e promoções e eventos (Alfaiataria de Marketing G2). 
 
Uma das formas encontradas pela agência para divulgar a qualidade dos trabalhos que produz é a 
distribuição de um pacote com cinco cases. Entre eles, está o Clube de Afinidade Electrolux, 
programa de relacionamento B2C (empresa-cliente final) desenvolvido em 1993 considerado um 
dos responsáveis pela projeção da Grey Zest Direct no mercado de marketing direto brasileiro. 
Voltado a consumidores de freezers e microondas, o programa foi criado com cinco objetivos 
básicos: estabelecer um relacionamento pós-venda com consumidores da marca, oferecendo 
apoio e dicas para melhor utilização dos produtos; construir uma base de dados rica em 
informações, aumentando o conhecimento do perfil dos consumidores; promover a venda cruzada 
de produtos da linha; estimular a decisão de compra da marca antes da visita ao ponto-de-venda; 
a fidelidade e a recomendação da marca. 
 
Para participar, os consumidores deveriam preencher uma ficha de inscrição inserida nas 
embalagens dos produtos. Como incentivo à adesão, o clube oferecia seis meses de garantia 
adicional ao produto. Já incluídos, os consumidores passavam a receber trimestralmente o Pacote 
de Afinidade Electrolux, com receitas, dicas de uso dos produtos, promoções, descontos, 
antecipação de lançamentos, pesquisas e brindes. O conteúdo dos informativos variava de acordo 
com o perfil do cliente, dentro de quatro categorias de estilo de vida: saudável, solteiro, a dois e 
em família. Para completar o pacote, os sócios passaram a contar ainda com um telefone 0800 
para atendimento exclusivo. Em três anos, o clube conquistou 240 mil sócios (40% do total de 
clientes que haviam comprado os produtos da marca), que geraram cerca de 500 cartas e 2,8 mil 
ligações por mês. Pesquisas posteriores indicaram que 85% dos sócios tinham intenção de 
recomprar a marca, entre outros fatos positivos. O case foi o primeiro ouro na categoria 
Programas de Fidelização do prêmio anual da Associação Brasileira de Marketing Direto (Abemd). 
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