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"Vale lembrar a afirmação de David Ogilvy: os melhores redatores publicitários eram os que 
tinham passado pelas agências de marketing direto."  
 
Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rui Piranda atua 
em marketing direto há 14 anos, tendo trabalhado nas mais importantes agências do eixo Rio/São 
Paulo. Conquistou oito prêmios da Associação Brasileira de Marketing Direto na sua trajetória 
profissional. Desde abril de 2002 é o Vice-Presidente de Criação Datamidia,FCBi.  
 
Junto com diversos profissionais da área de marketing direto, Rui analisará os trabalhos de 
marketing direto brasileiro, fazendo uma pré-seleção - via internet - para a segunda edição do 
Lions Direct, premiação de Cannes para os trabalhos de marketing direto.  
 
Nesta entrevista, nos conta um pouco mais sobre sua carreira e os diferenciais para ser um bom 
criativo na área de marketing direto. Confira.  
 
AdVertica: Fale um pouco da sua carreira.  
 
Rui Piranda: Comecei no marketing direto na Direct, Ogilvy, em 1989. Nessa época, tínhamos que 
explicar para os clientes o que era o marketing direto. Apenas grandes corporações como Shell e 
IBM, por exemplo, sabiam sobre o que estávamos falando. Escrevi durante anos para o Clube 
Irmão Caminhoneiro Shell - o primeiro grande programa de relacionamento do Brasil.  
 
Em 1993, saí para fundar a DraftWorldwide no Brasil, onde atuei como Diretor de Criação, 
realizando ações para American Express Corporate, ATL, Sul América Seguros, Vésper, entre 
outras marcas.  
 
Desde abril de 2002, sou Vice-presidente de Criação da Datamidia,FCBi. Estou à frente de uma 
equipe composta por 30 profissionais que desenvolve trabalhos para AOL, Abemd, C&A, Fiat, HP, 
Intelig, Losango, Maxblue, NIVEA, PrimeSys, Samsung, Souza Cruz e TIM.  
 
AdVertica: Sendo um carioca trabalhando em São Paulo, qual a diferença entre a publicidade 
carioca e a paulista?  
 
Rui Piranda: Do ponto de vista da qualidade criativa, nenhuma. Mas a diferença de volume de 
mercado vem aumentando ano após ano - o que fez com que muitos profissionais do Rio viessem 
para São Paulo. É inegável que o volume de trabalho e informação faz com que os desafios sejam 
muito maiores aqui. E foi justamente por causa desses desafios que eu vim para a 
Datamidia,FCBi.  
 
AdVertica: Qual a qualidade que um redator publicitário deve ter para trabalhar com marketing 
direto?  
 
Rui Piranda: Costumo dizer que uma mala-direta clássica é composta de: envelope, que é a 
vitrine da loja; carta, que é o vendedor; folheto, que representa o expositor do produto; e cupom, 
que é o caixa. A compreensão dessas funções, bom humor, cultura e profundo conhecimento do 
produto, do consumidor e da marca, compõem o perfil do redator de marketing direto. Vale 
lembrar a afirmação de David Ogilvy: os melhores redatores publicitários eram os que tinham 
passado pelas agências de marketing direto.  
 
AdVertica: O que é preciso para formar uma boa dupla de criação?  
 



Rui Piranda: Da parte da dupla, uma vontade, movida exclusivamente pelo prazer, de obter 
conhecimento. Quem trabalha com criação deve estar atendo a tudo o que acontece à sua volta, 
deve ter a sensibilidade de se colocar no lugar do consumidor, seja ele da classe A, B, C, D ou E. 
Outro ponto importante é a direção. O criativo precisa de um norte e a liberdade de atingi-lo. 
Explico melhor: eu, no dia-a-dia, não digo o que a dupla deve fazer, mas forneço orientações para 
onde a dupla deve seguir.  
 
AdVertica: Quais as suas expectativas, inclusive na Datamidia,FCBi?  
 
Rui Piranda: Tenho minhas raízes fincadas no marketing direto clássico. Conheço os recursos para 
criar ações que gerem resultados. Mas, durante anos, observei o nosso mercado sendo solicitado 
para desenvolver trabalhos chamados de pontuais. Hoje, sei que, mais do que comercial, a 
relação que os consumidores estabelecem com as marcas são pessoais. E relações pessoais são 
estabelecidas e movidas pelas emoções. É aí que mora o desafio: estamos investindo tempo e 
dinheiro para entender esse mundo que une o consumidor a uma marca.  
 
Na Datamidia,FCBi, pesquisamos materiais e palavras para manter firme essa relação. 
Desenvolvemos ações baseadas nas promessas da marca, nos anseios do consumidor, utilizando 
os recursos do marketing direto e ferramentas tecnológicas que permitam a máxima 
personalização - o que demonstra intimidade, e não invasão.  
 
AdVertica: O que você achou da 1ª edição do Lions Direct, ano passado?  
 
Rui Piranda: O marketing direto já contava com prêmios internacionais. Mas, sem sombra de 
dúvida, o Lions Direct marca a importância que o nosso mercado atingiu dentro da publicidade. 
Tive acesso a algumas peças inscritas em 2002 e fiquei impressionado com o nível de qualidade. A 
Datamidia,FCBi teve sua participação garantida, graças a uma excelente iniciativa da ABEMD, que 
inscreveu automaticamente as melhores peças do Prêmio ABEMD.  
 
AdVertica: Como jurado virtual, o que espera para a edição deste ano?  
 
Rui Piranda: É um privilégio poder analisar o trabalho criativo dos melhores profissionais do 
mundo. Espero ser surpreendido por novas abordagens que, comprovadamente, deram certo. 
Quero ver as soluções adotadas para grandes marcas em outras partes do mundo e me sentir 
desafiado a fazer melhor o meu trabalho. Outro privilégio é ter tido a honra de ser escolhido pelo 
jornal O Estado de S.Paulo para participar desse júri. Devo confessar que me senti especial no dia 
em que recebi o convite.  
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