
Capacidade de viabilizar idéias
Agências de marketing direto não têm do que se queixar e colhem os frutos das possibilidades oferecidas
pelas tecnologias gráficas atuais, que ajudam a viabilizar propostas de trabalho diferenciadas

D e todos os braços da
publicidade, o marke-
ting direto c o que mais

lem se beneficiado com os
avanços tecnológicos da in-
dústria gráfica. A possibilida-
de do tridimensional somada
ao que há de mais moderno
em tintas, papel, cortes e aca-
bamento permite aos criati-
vos extrapolar os limites da
imaginação. Tudo que se con-
cebe no ideário acaba concre-
tizado. Além disso, a impres-
são personalizada instiga o
exercício do relacionamento
com targets específicos. Ou
seja, mailings valorizados no
mercado são qualitativos e não
mais quantitativos.

O sócio-diretor da Direto-
tal, Roberto Martinez, afirma
que o parque gráfico nacional
está bem atualizado em ter-
mos de soluções tecnológi-
cas, especialmente as voltadas
para o segmento de marketing
direto. "Muitas gráficas ofere-
cem até mesmo treinamento
para os profissionais das agên-
cias para que eles possam en-
tender todas as possibilida-
des. Há algum tempo as agên-
cias corriam atrás e hoje os
fornecedores é que estão nos
procurando", diz. Entre as cor-
respondências, a chegada de
novidades do setor gráfico
cada vez empolga mais a cria-
ção. A última a desembarcar
na Diretotal foi um material
que, quando manuseado, ati-
va fluorescência. A peça che-
gou na forma de um copo que
pode muito bem ser usado

em coquetéis promocionais.
Martinez destaca as inicia-

tivas da Pancrom e da Litokro-
mia em se antecipar e levar
novas potencialidades aos cli-
entes, além de escalas de cus-
tos. Ou seja, o que fazer, como

fazer e quanto pagar. "As gráfi-
cas têm se superado em for-
matos especiais e trabalhos
personalizados", diz. Ele cita
como exemplo o kit de lança-
mento do programa de relaci-
onamento da Schincariol des-

tinado a proprietários de ba-
res, que exigiu faca fora do
convencional. A peça foi cons-
tituída de envelope com aber-
tura simulando gargalo de gar-
rafa de cerveja e chegou às
mãos de 30 mil pontos-de-

venda com metas distintas.
"Conseguimos fazer um tra-
balho diferenciado a um cus-
to diferenciado, o que prova
que é possível inovar em ser-
viços gráficos", conta.

De acordo com o diretor,

Martinez, da Diretotal: gráficas
oferecem até treinamento para
pessoal da agência
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os recursos estão bem avançados em
acabamento, pois não adianta ter
layout sofisticado se não tiver uma
boa finalização. Trabalho desenvol-
vido para a Bosch contou com 35
kits diferentes destinados a subseg-
mentos do mesmo target, que no
caso é composto de mecânicos. O
detalhamento chegou à especializa-
ção dos profissionais que recebem
informações do amplo leque de pro-
dutos da Bosch. "Neste caso o pro-
cesso tem mais a ver com eficiência e
viabilidade do que com criativida-
de", diz Martinez. Ele ainda avalia
que marketing direto e de relaciona-
mento são o grande nicho de serviço
para a indústria gráfica.

Há 18 anos no mercado, a Diretotal
assinou ação de marketing de relacio-
namento para a suíça Amanco, especí-
fica para o produto Akros Fortilit (tu-
bos e conexões). O material foi envia-
do a 35 mil profissionais, em instala-
ção hidráulica, e o resultado foi um
aumento do share de mercado da mar-
ca de 10% para 30%. "A empresa tem
preocupação com o meio ambiente e a
encomenda foi executada em material
reciclado", destaca o diretor. O kit
inclui treinamento à distância e siste-
ma de pontuação com premiação.

O diretor de criação da Souza Ara-
nha, Jayme Serva, avalia que a elite de
gráficas que existia nos anos 80 e que
servia ao mercado publicitário e de
marketing direto não é mais imperati-
va. Ou seja, a qualidade gráfica foi
disseminada graças ao barateamento e
à facilidade de acesso à tecnologia.
"Temos mais opções de boa qualidade
na indústria gráfica do que há 15
anos", pontua Serva. O mercado está

passando por uma nova revolução: a
personalização, e isso é estratégico
para as empresas de marketing direto.
"A personalização por impressão dire-
ta é muito importante para a comuni-
cação dirigida. É equivalente ao surgi-
mento do scanner para o processo
criativo nos anos 90", diz.

De acordo com o diretor, ainda
existem algumas limitações no for-
mato, mas ele acredita que isso seja
temporário. "Os avanços estão cada
vez mais rápidos. Basta lembrarmos
que nos anos 80 ain-
da existia paste-up",
diz. Para Serva, o aca-
bamento ainda é ar-
tesanal e não tem
muito o que evoluir.
Ao contrário, a pré-
impressão está cada
vez mais moderna.
No entanto, o dire-
tor alerta para a democratização da
tecnologia, que exige das empresas a
criação de diferenciais que as tornem
mais competitivas e atraentes para o
mercado. "A sutileza está em entender
e não apenas atender às necessidades
do cliente", diz Serva.

As boas histórias são constantes na
relação da Souza Aranha com as gráfi-
cas, por isso fica impossível destacar
um caso sui generis. "Há sucessão de
entregas recordes e os fornecedores
estão sempre surpreendendo", diz.

Já o produtor gráfico da Fábrica,
Alexandre Schulz, afirma que tenta ade-
quar o que a criação idealiza ao que as
gráficas podem fazer. Ele destaca que o
mais difícil nos processos de persona-
lização não é a impressão customiza-
da, mas os repartes das editoras. "As

Mercado passa
pelo processo de

personalização que
é estratégico para

o marketing direto

gráficas ainda demonstram um pouco
de receio quando buscamos o novo",
lamenta. Schulz avalia que ainda existe
precariedade no sistema de controle
de qualidade que é feito manualmente
até hoje. "Se um erro for impresso,
pode-se por todo um trabalho a per-
der", diz. No entanto, admite que na
maioria das vezes o resultado é positi-
vo, mas pontua que não há nada que
garanta o êxito da personalização.

Nos últimos cinco anos, a Fábrica
tem estreitado os laços com os fornece-

dores e conseguido viabili-
zar a maioria dos trabalhos
idealizados, apesar de
Schulz considerar que ain-
da há limitação de formato
na impressão customizada.
"A máquina de personali-
zação só aceita formato A3.
Deve existir equipamento
mais versátil fora do País,

mas por aqui ninguém vai investir,
pelo menos por enquanto", comenta.
Apesar das críticas, o produtor conta
que a mala-direta desenvolvida para a
TAM rendeu á companhia aérea a venda
de um avião logo após o envio do
material. "O que faz a diferença é a
parceria entre gráfica e agência e o que
viabiliza é sempre dinheiro", diz.

De acordo com o diretor da Oficina
Brasil, Cássio Herve, a sintonia do
mundo criativo com o parque gráfico
nacional possibilita o avanço de am-
bos. "É como a história do ovo e a
galinha", diz. Ele acredita que hoje em
dia os recursos tecnológicos são tan-
tos que permitem ver idéias materiali-
zadas, possibilitam um resultado mui-
to próximo do que se imaginou. A
própria criatividade volta-se para as
tecnologias disponíveis e trabalha den-
tro de premissas que permitem tradu-
zir os projetos. "Hoje somente o custo
impede a realização. Às vezes, o bud-
get do cliente não permite extravagân-
cias", conta. Neste ano, a Oficina Brasil
realizou uma série de materiais dedica-
dos ao marketing de relacionamento,
dentre os quais o desenvolvido para o
site Webmotors, sobre manutenção
preventiva de veículos. Foram envia-
das cerca de 90 mil malas-diretas para
oficinas mecânicas e l,5 mi-
lhão, via Internet, para pro-
prietários de carros. "Neste
caso entra mais a tecnolo-
gia de marketing direto do
que a criatividade, mas as
gráficas estão se especi-
alizando neste segmento e
otimizando cada vez mais o
trabalho de customização",
afirma Herve. A grande sa-
cada desta campanha foi
apostar que o brasileiro não
tem a cultura de procurar a
rede concessionária para a
inspeção veicular. Todo
mundo tem um mecânico
de confiança. "Quem man-
tém a frota nacional circu-
lando são estas oficinas",
pontua o diretor.

Apesar de dedicada à co-
municação integrada, a Le
Pera tem assinado trabalhos
diferenciados em marketing

Jato Cessna
Citation
Mustanq

Cessna Citation Mustang da TAM. Uma
aeronave no valor de US$ 2 milhões, com
capacidade para 4 passageiros e 2 pilo-
tos, projetada para pousarem pistas cur-
tas, fácil de operar. Para divulgar a exce-
lente relação custo/benefício do produ-
to, a Fábrica desenvolveu uma campanha
que enfatizava a grande oportunidade
para o target adquirir um jato por esse
preço. Criar um argumento de venda fo-
cado no fato de que a maior parte dos
aviões já estava vendida foi um dos prin-
cipais diferenciais da estratégia criativa.
Além do envio de um pack diferenciado
para um mailing restrito pré-qualificado,
a campanha teve ações nas áreas de em-
barque de táxis-aéreos e salas VTP da TAM.
Houve, ainda, apoio de mídia de massa
com anúncio de resposta direta seqüen-
cial em jornais, no caderno de Economia.
Resultados: O sucesso da campanha mo-
tivou a criação do Clube de Relaciona-
mento TAM — Jatos Executivos — Cessna
Clube, a casa de quem tem Cessna; um jato
vendido em apenas dez dias do início da
ação, cujo comprador estava no mailing;
ROI — a maior taxa de ROI de toda a
história da TAM — Jatos Executivos em
ações de comunicação; foram geradas 16
visitas, além de 37 ligações espontâneas
por meio do telemarketing receptivo.

direto e de relacionamento. O sócio
executivo. Marcos l.c Pera, faz questão
de mencionar a boa experiência que
adquiriu quando atendeu a Gráfica
Bandeirantes como facilitadora nas re-
lações com o mercado gráfico. "Mário
César Camargo sempre deu espaço
para o marketing", diz Le Pera. Ele
conta que o trabalho feito para a Pho-
ton Gráfica foi, no mínimo, gratifican-
te. Uma caixa com uma cãmera descar-
tável levou os clientes a praticar a arte
da fotografia. As 12 melhores ima-
gens escolhidas pelo próprio target
formaram um calendário modular ins-

Marcos Le Pera: colocar tinta no papel é

fácil, diferenciar-se é outra história
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ütucional da Photon. "Tecno-
logia de gráfica é commodity,
colocar tinta no papel é fácil,
mas fazer algo diferenciado é
outra história", diz.

Diferenciado foi o material
tridimensional criado pela Sa-
lem, que abusou em criativi-
dade sob o argumento de se-
ção Achados e Perdidos e guia
envelhecido por tratamento es-
pecial. A ação, desenvolvida
para promover a edição dos
guias 2004 da Via Global,
teve como alvo os responsá-
veis pelas decisões de marke-
ting de grandes empresas, que

Maior exigência por
criatividade, prazos

curtos, custos menores
e qualidade embala

desenvolvimento

podem personalizar os guias
de restaurantes e da noite
como brinde para seus públi-
cos de interesse. Executivos
das 500 maiores empresas de
São Paulo receberam a idéia
durante setembro. A propos-
ta inclui uma caixa em papel
pardo cartonado, cujo con-
teúdo traz um boletim de
ocorrência com redação bem-
humorada, que relata a perda
de um guia, e ao fundo da
mala, o próprio guia com um
tratamento especial que lhe
deu um aspecto de usado. No
guia estão anotações, post-it,
cartões, guardanapos, palitos,
entre outros apetrechos dig-
nos de quem gosta de fre-
qüentar a noite, bares, restau-
rantes, boates e afins.

"A peça posiciona o Guia
Via Global como algo muito
importante para quem o per-
deu, uma vez que outras pu-
blicações desse gênero não
têm o mesmo perfil: os co-
mentários são feitos a partir
da opinião de quem vai aos
pontos de entretenimento, se
diverte e registra o que achou
dos estabelecimentos nos si-
tes do Via Global. No guia
impresso estão compilados
os melhores lugares para se

Título: "f: mais pessoal"; Anunciante: Gráfica Photon; Peça: Calendário de mesa; Criação:
Alberto Saltes e Adilson Zanbaldi; Direção de criação: Marcos Le Pera; Atendimento:
Ricardo Hilsdorf; Produção gráfica: Silvania Ferraz e Christiano R. Neves

Título: "Energia é
tudo igual";Anun-
ciante: Duke Ener-
gy; Peças: Anún-
cios, malas-dire-
tas, pôster e
webmarketing;
Criação: Thiago
Martins; Direção

de criação: Marcos Le Pera; Atendimento:
Greice Carla; Produção gráfica: Silvania
Ferraz e Christiano R. Neves

Indústria Gráfica -17



divertir, comer, beber ele", diz Célia Ameri-
ot, responsável pelo atendimento da Salem
para as contas do Grupo Invent, que englo-
bam o Portal Comunique-se e os sites do
Via Global. O mercado corporativo foi um
dos primeiros a ver o novo design —mais
moderno — dos Guias Via Global. Desde o
ano passado, a Salem também se dedica à
propaganda.

Na GreyZest, o diretor de criação Carlos
Spinelli e o diretor de produção gráfica Antô-
nio Vitor concordam que nos últimos dois
anos a indústria gráfica evoluiu muito, à

Trabalho da Salem para Via Global: guia

envelhecido por tratamento especial

Vitor e Spinelli, da GreyZest: gráficas

investiram para atender mercado publicitário
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medida que investiu forte-
mente em novos equipamen-
tos e tecnologia. E isso em
função das próprias exigênci-
as do mercado que, mais do
que nunca, anseia por criati-
vidade, prazos curtos, custos
menores e qualidade. "O que
se nota é que as gráficas in-
vestiram para contribuir para
o trabalho publicitário", diz
Spinelli. O processo de foto-
lito eletrônico CTP; máqui-
nas que imprimem em 8 e 10
cores; impressão em materi-
ais como poliestireno, poli-
propileno, PVC e outros; ver-
nizes especiais; máquinas que
cortam, dobram, colam, sern-
Iham; tudo isso são apenas
alguns exemplos de novas tec-
nologias que foram implan-
tadas para atender as agênci-
as. "O objetivo é apresentar
sempre um trabalho inova-
dor e diferenciado e, nesse
sentido, as gráficas têm se es-
forçado para acompanhar o
que o mercado pede", afirma
Vitor. Ele avalia que alguns
pontos ainda podem ser me-
lhorados, por exemplo: pode
ser feito um investimento mai-
or em treinamento de profis-
sionais e também no fluxo do
trabalho dentro da gráfica. Mui-
tas vezes os vários departamen-
tos não se falam e isso prejudi-
ca o processo. "É importante,
por exemplo, que o profissio-
nal que trabalha na pré-impres-
são fale com o profissional da
impressão e do acabamento.
Todos devem ter conhecimen-
to total do trabalho que está
sendo realizado", diz.

A GreyZest tem obtido re-

Em determinados

trabalhos a
excelência gráfica

é fundamental para
o resultado final

sultados positivos com os re-
cursos gráficos que o merca-
do oferece. "Vários cases de
sucesso, produzidos pela
agência, têm uma relação es-
treita com a tecnologia dispo-



Cliente: Embratel;Agência:Grey Di-
rect; Impressão: supremo 300 —
prata—com acabamento especial de
faca, corte e colagem.

Cliente: Gafisa; Agência: Grey
Direct; Impressão: mala-direta
tridimensional com recursos de
vernizes, aromas, papéis
especiais e folhas naturais.

nível. São trabalhos em que a
excelência gráfica é fundamen-
tal para a conquista dos obje-
tivos", diz Spinellí. Dentre es-
ses trabalhos, ele cita o lança-
mento do novo Renault Clio,
que já no processo inicial de
criação contou com a partici-
pação direta do fornecedor
que foi chamado para ajudar
no processo de desenvolvi-
mento de facas especiais e
escolha do material mais ade-
quado. "Essa parceria foi fun-
damental e contribuiu signi-
ficativamente para o sucesso
da campanha, que linha como
objetivo levar o consumidor
até a revenda para fazer um
test-drive do novo modelo",
garante Vítor.

Outros bons exemplos em
que a qualidade gráfica foi de-
cisiva no resultado criativo são
as campanhas feitas para a Ga-
fisa e Star One. No primeiro
caso, uma mala-direta tridi-
mensional, que tinha como
objetivo levar o cliente até o
empreendimento, onde a área
verde era o grande diferencial,
a agência usou e abusou de
recursos como vernizes aro-
máticos, texturas, papéis espe-
ciais, folhas naturais, entre
outros. No caso da Star One,
uma faca especial reproduzia
com perfeição uma bola de
futebol e levava no interior
um gameboy acondicionado
num berço e explicações a res-
peito do produto.

Para Spinelli, os criativos
estão mais livres para criar e,
o mais importante, viabilizar
as idéias. "A grande relação
não é só encontrar recursos
para produzir um material,
mas, principalmente, que ele
seja viável do ponto de vista
econômico. É essencial que
cada centavo investido numa
peça ou campanha traga o re-
torno desejado", diz. Nesse
sentido, a produção gráfica
evoluiu muito e tem permiti-
do, cada vez mais, que idéias
antes inviáveis economica-
mente, hoje sejam produzi-
das com qualidade e preço
justo. E isso é decisivo para o
trabalho das agências.
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