
À procura de novos

Agências de marketing direto
querem consolidar presença com
novos usuários de vários setores

consideráveis quantias em

ações de relacionamento com

seus clientes. Dentre elas po-

dem ser citados bancos, admi-

nistradoras de cartões de crédi-

to e grandes grupos editoriais.

Clientes de outros segmentos

se consolidaram nos últimos

cinco anos e já representam

grande volume de negócios

para os prestadores de serviço

do setor de marketing direto,

caso das empresas que surgi-

ram após o processo de priva-

tização da telefonia, dos por-

tais de internet, de operado-

ras de W por assinatura, de

empresas que trabalham em

regime business to business

e de seguradoras.

Todas esses setores têm

em comum um grande mo-

tivo para obterem retorno

compensador de seus inves-

timentos. Essas empresas

contam, por dever de ofício,

com bancos de dados per-

manentemente atualizados.

Esse acúmulo de informa-

ções, aliado ao trabalho de

seus departamentos de ma-

rketing e/ou de prestadores

de serviços, vem sendo utili-

zado com eficiência em

ações com elevados índices

de retorno, como o desen-

volvimento e a oferta de

produtos desenhados espe-

cialmente para consumido-

res com determinado perfil.

Com o amadurecimento

do setor de marketing direto

no Brasil, no entanto, surge

um novo desafio para as

agências do ramo. "Temos

de aproveitar que praticamen-

te todas as empresas utili-

zam alguns de nossos instru-

mentos, mesmo que muitas

vezes não saibam que estão

investindo em marketing di-
reto. Precisamos desenvolver

novos mercados heavy users,

melhor maneira de intensificar

nossa presença dentro da in-

dústria da comunicação", reco-

nhece Efraim Kapulski, presi-

dente da Associação Brasileira
de Marketing Direto (Abemd).

Oportunidades
Procurar clientes em merca-

dos que tradicionalmente não

utilizam esse instrumento de

marketing e não contam, em

seu dia-a-dia, com bancos de

dados qualificados não é tarefa

das mais fáceis. Porém, várias

agências já se aperceberam da

oportunidade e começam a con-

quistar a simpatia de empresas

de segmentos da economia que

no passado destinavam quase

ações dirigidas criadas por pro-

fissionais de ponta do merca-

do", diz Aurélio Lopes, presi-

dente da Datamídia,FCBi. O

executivo lembra-se de que na

última edição do Prêmio Abe-

md várias montado-

ras tiveram cases de

qualidade inscritos.

"Nós ganhamos dois

troféus de ouro com

trabalhos para a Fiat",

orgulha-se.

O setor farmacêu-

tico, que depende

muito de um relacio-

que a totalidade de suas ver-

bas para a publicidade.

É o caso da indústria au-

tomobilística, setor que nos

últimos tempos tem intensi-

ficado o uso de estratégias

voltadas para uma aproxi-

mação com os consumido-

res. "Hoje praticamente to-

das as montadoras presen-

tes no País ou as importado-

ras de veículos promovem

namento próximo à co-

munidade médica, é

outro que vem desper-

tando a cobiça das agên-

cias. "Esse é um merca-

do com um potencial

enorme. Muitos labora-

tórios estão investindo

em campanhas referen-

ciais", avalia Otávio Dias,

vice-presidente da Grey

Zest Direct, agência que

conquistou o Grand Prix

do Prêmio Abemd com

o trabalho que realizou

para o lançamento do Cialis,

medicamento para tratamento

de disfunção erétil do laborató-

rio Eli Lilly. A mesma opinião

tem Abaetê Azevedo, presiden-

te da Rapp Collins. "Recente-

mente fizemos uma campanha

para o contraceptivo Nuvaring,

do laboratório Organon, que se

tornou uma referência mundial

para a empresa", revela.

O varejo, segmento cujas

características se mostram

muito apropriadas para a práti-

ca do marketing direto, é outro

que apresenta grande potenci-

al para as agências do setor. De

forma tímida, algumas iniciati-

vas ganham corpo. Uma delas

é a do Shopping Center Iguate-

mi, de São Paulo, que vem

obtendo um bom retorno do

programa que destina a seus

freqüentadores. "Identificamos

os principais clientes do shop-

ping e oferecemos a eles ofer-

tas exclusivas, que os torna di-

ferenciados", revela Eduardo

Souza Aranha, presidente da

Souza Aranha, agência que de-

tém a conta.

Outro segmento que co-

meça a utilizar a ferramenta

de marketing é o da constru-

ção civil. A construtora Rossi
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mpresas de alguns se

tores da economia in-

vestem há muitos anos

contratou a agência Salem, que
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campanha de lan-

çamento de dois

empreendimentos

localizados na ci-

dade de São Pau-

lo: o condomínio

de casas Palmas

de Tremembé e o

conjunto de apar-

tamentos Real

Park. "É um mer-

cado muito inte-

ressado em utilizar

nossa capacidade de gerar ven-

das por meio de ações dirigi-

das", revela Mareio Salem, pre-

sidente da agência.

Vários outros exemplos po-

dem ser citados, como os das
instituições de ensino, presta-
doras de serviços e entidades
ligadas ao terceiro setor. O im-
portante, na opinião de Kapul-

ski, é que a pres-
tação de servi-
ços das agênci-
as do setor seja
feita com muita
competência.
"A melhor ma-
neira de con-
quistar clientes
é oferecendo
um trabalho de
q u a l i d a d e " ,
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está fazendo a
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