
Por que as verbas

Agências de marketing direto
avançam em segmentos
antes dominados pela
publicidade tradicional

leiro. Apesar de não existirem

dados confiáveis que mensu-

rem o crescimento do setor, é

inegável que muitos dos tradi-

cionais usuários da ferra-

menta e também anunci-

antes de segmentos eco-

nômicos que no passado

apostavam apenas na pu-

blicidade passaram a de-

dicar parcelas importan-

tes de suas verbas em

ações dirigidas.

A atividade atual-

mente se encontra em

uma posição muito

mais avançada do que

há uma década, quan-

do se resumia, com al-

gumas exceções, a pou-

cas agências nacionais

cujas atuações eram for-

temente baseadas no

envio de malas-diretas.

A chegada das multina-

cionais, que a partir de

1995 investiram na

abertura de escritórios locais

ou incorporaram as princi-

pais agências nacionais, pro-

vocou um forte desenvolvi-

mento do setor, que hoje

conta com um bom número

de escritórios de primeira li-

nha além de vários prestado-

res de serviços especializa-

dos - caso, por exemplo, das

empresas de banco de da-

dos e telemarketing. O im-

pressionante desenvolvi-

mento da tecno-

logia também foi

um fator essenci-

al para a evolução, uma vez

que proporcionou a popula-

rização da internet, que se

transformou em eficiente ca-

nal de transmissão de men-

sagens aos clientes e facilitou a

montagem de bancos de da-

dos eficientes.

De forma unânime, os exe-

cutivos das principais agências

o objetivo de ver suas

empresas apresentarem um

crescimento real neste ano, em

porcentagens que variam de

20% a 30%, seguindo uma

tendência que vem se

solidificando desde a se-

gunda metade da déca-

da de 90. "A demanda

pelo nosso trabalho está

sendo cada vez maior",

diz Eduardo Bicudo, pre-

sidente da Wunderman.

"Mesmo as agências que

não estão soltando ro-

jões vivem um bom mo-

mento", reforça Abaetê

Azevedo, presidente da

Rapp Collins.

Isso não significa que

a crise não tenha esten-

dido seus tentáculos so-

bre as empresas espe-

cializadas, que poderi-

am ter apresentado de-

sempenho bastante su-

perior se o sonhado

crescimento sustentável

tivesse dado o ar da gra-

ça por aqui. "Levando-

se em conta o que ocor-

reu nos últimos anos, o

marketing direto conso-

lidou-se. Mas se olhar-

mos para o atual momento da

economia, as agências e to-

dos os demais segmentos vi-

vem situações de altos e bai-

xos. No começo do ano o cli-

ma era de muito otimismo e

depois os investimentos e

aram. Para o segundo semes-

tre as expectativas são otimis-

tas", resume Luiz Buono, dire-

tor de atendimento e planeja-

mento da Fábrica.

Opinião similar tem Aurélio

Lopes, presidente da Datamí-

dia,FCBi. "É claro que o marke-

ting direto está muito mais pro-

fissional do que no passado,

mas a crise atrasa investimen-

tos previstos pelos clientes e as

contas que temos de pagar
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marketing direto vive

seu melhor momen-

to no mercado brasi-

não podem esperar", analisa.
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rem a investir com

maior intensidade nas ações

de marketing direto nos últi-

mos tempos seja os bons re-

sultados obtidos pelas empre-

sas que adotaram a estratégia

de maneira correta. "Hoje os

anunciantes entendem melhor

como devem ser desenvolvi-

das as campanhas dirigidas",

avalia Otávio Dias, vice-presi-

dente da Grey Zest Direct.

Por desinformação, no pas-

sado muitos acreditavam que

o marketing direto se resumia

a enviar cartas para uma lista

de clientes preparada a partir

de critérios duvidosos. Essas

ações não geravam vendas e a

ferramenta era desvalorizada.

Atualmente os anunciantes es-

tão conscientes de que preci-

sam investir na montagem ou

aquisição de bancos de dados

de qualidade, com informações

que sejam pertinentes para a

venda de seus produtos. Além

disso as informações preci-

sam ser utilizadas de ma-

neira inteligente, transfor-

mando-se em ofertas dirigi-

das aos consumidores que,

por suas características, se-

jam clientes potenciais do

produto oferecido.

O proprietário de um au-

tomóvel, por exemplo, ten-

de a ser muito receptivo a

uma mensagem de uma cor-

retora que o informa sobre o

vencimento do seguro de seu

veículo e faz uma oferta van-

tajosa para que ele renove o

contrato. Porém, divulgar ser-

viços veterinários a uma pes-

soa que não tem animais é

um tipo de iniciativa que dis-

pensa comentários, tenden-

do ao mais completo fracas-

so. "Essa é a essência do

marketing direto, praticada

há décadas em todo o mun-

do. Às vezes as pessoas in-

ventam nomes bonitos que

se tornam uma panacéia,

como o CRM (Costumer Re-

lationship Management ge-

renciamento de relações

com o cliente). Mas a disci-

plina, qualquer que seja o

termo utilizado, tem de se-

guir essa regra", define Antô-

nio Carlos Carletto, vice-pre-

sidente da OgilvyOne.

Flávio Salles, presidente da

Sun-MRM, acredita que apesar

da evolução a edu-

cação do mercado

ainda é um grande

desafio para as em-

presas do setor. "O marketing

direto é ótimo para ativar as

vendas rapidamente, mas os

clientes são muito imediatistas.

As empresas que trabalham em

parceria com as agências e de-

senvolvem trabalhos a longo

prazo tendem a conhecer me-

lhor e estreitar o relacionamen-

to com seus clientes, obtendo

retornos cada vez mais com-

pensadores", explica.

Novo canal
A grande novidade que agi-

tou o setor está ligada aos ca-

nais de comunicação pelos

quais são dirigidas as mensa-

gens aos consumidores. A po-

pularização da internet fez com

que esta se transformasse em

uma terceira opção para as

agências, no passado limitadas

a ações via correio ou telefone.

"O custo baixo e a facilidade

de mensurar os resultados ob-

tidos fez com que os clientes

pedissem que o pensamento

estratégico das campanhas

fosse cada vez mais orientado

para a web", resume Eduardo

Souza Aranha, presidente da

Souza Aranha.

De acordo com os especia-

listas, com o tempo a rede

mundial de computadores

pode vir a transformar-se no

principal meio de envio de men-

sagens das empresas para os

clientes, No entanto existem

alguns entraves para que isso

ocorra. Um deles é local: a

ainda restrita possibilidade de

acesso à rede no País, o que

limita as ações apenas ao pú-

blico de maior poder aquisiti-

vo. Outra dificuldade é atingir o

cliente de forma pertinente em

um universo no qual os sites se

multiplicam e o envio das men-

sagens sem qualquer critério -

os chamados spams - atinge

números assustadores.

De qualquer forma, a utili-

zação das malas-diretas, que

precisam de investimento bem

maior do que o uso da web,

não sofre ameaças. "Conforme

o caso e os resultados espera-

dos, elas apresentam maior

possibilidade de encantar os

consumidores", acredita Salem.

Além disso é forte a tendência

de criação de trabalhos combi-

nados. "Costumamos criar ma-

las-diretas que convidam os cli-

entes de uma empresa a visita-

rem seu site", lembra Salles.

Outra constatação tem opinião

unânime dos entrevistados. 'A

mala-direta sempre existirá,

mas cada vez mais passará a

ser utilizada a partir de rígidos

critérios de competência", ana-

lisa Carletto.

Por sua vez, o telemarke-

ting também vive um momen-

to especial no Brasil. Com a

privatização das companhias

telefônicas e o grande aumen-

to no número de linhas insta-

ladas nos últimos anos, o ser-

viço vem apresentando índi-

ces de crescimento impressio-

nantes e transformou-se em

um dos maiores geradores de

empregos no País, C

unânime, os executivos das

agências apontam o telefone

como uma excelente opção,

desde que usado de forma per-

tinente. Ninguém tem maior

receio de utilizar a ferramenta

fora dos parâmetros de respei-

to à privacidade dos consumi-

dores do que os bons profissi-

onais ligados ao marketing di-

reto, uma vez que os abusos

podem transformar-se em um

pesado fardo para o setor devi-

do ao surgimento de leis que

limitam a atividade, como a

promulgada no ano passado
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"Os problemas econô-

micos do País prejudi-

cam nossa rentabilida-

de e obrigam-nos a dis-

cutir até a exaustão a

remuneração das

agências", acrescenta

Márcio Salem, presi-

dente da Salem.

Pertinência
Talvez a melhor ex-

plicação para o fato de

os anunciantes passa-

na cidade de Porto Alegre.
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