
Abemd cria programa
para regular uso de listas
Apresentação de projeto ocorre no momento em que repercutem
na mídia denúncias de comércio ilegal de bancos de dados
FERNANDO MURAD

A Receita Federal ficou nas
últimas semanas no centro de
um problema recorrente do mer-
cado de marketing direto: a uti-
lização de listas de procedência
desconhecida por parte de em-
presas e agências. A evidência do
problema na mídia obteve uma
resposta imediata da Associação
Brasileira de Marketing Direto
(Abemd), que antecipou em três
meses o anúncio da criação do
Programa de Auto-regulamen-
tação de Listas para Marketing
Direto (Pró Listas).

O projeto, que apesar do
momento oportuno não foi
motivado pelos escândalos,
tem como objetivos ampliar a
disponibilidade de listas legais,
combater as más práticas e abrir
um espaço para o consumidor
poder reclamar e descobrir qual
foi a fonte que cedeu seus dados
cadastrais para as empresas
lhe enviarem malas diretas. A
Abemd projeta que o site do
programa esteja em funcio-
namento, pelo menos em fase
experimental, em dezembro.

Além da denúncia de ter
violado dados sigilosos de 6

mil pessoas entre juizes,
desembargadores, jornalistas,
empresários e autoridades do
governo - -, que está sendo in-
vestigada pela Corregedoria da
Receita Federal, o órgão público
foi apontado pelo publicitário
Ailton Tenório da Silva como
responsável pelo vazamento
de seus dados cadastrais do
Imposto de Renda, que teriam
servido de base para o envio de
malas diretas.

Farto de receber corres-
pondências indesejadas, Silva
decidiu investigar. Ele criou um
código colocando as letras B,
de bloco, e I e R, de Imposto de
Renda, como complemento de
seu endereço, e adotou um en-
dereço eletrônico exclusivo para
fazer a declaração de Imposto de
Renda de 2003. Sua suspeita se
confirmou quando ele recebeu
uma oferta de cartão de crédito
de uma instituição financeira: o
banco tinha o mesmo endereço
dado apenas para a Receita. Pro-
curado por Meio & Mensagem,
o órgão informou que não se
manifestará sobre o assunto.

O projeto da Abemd prevê a

convocação de seus associados
para o preenchimento de um
formulário, que posteriormente
passará por um processo de audi-
toria externa para verificar a pro-
cedência e nível de atualização
das listas. Após passar por esses
trâmites, as empresas receberão
um certificado de legitimidade da
lista. A participação no processo
será condição fundamental para
que as companhias continuem
associadas à entidade.

SANÇÕES
"Temos um código de ética

e práticas recomendadas para
a comercialização e operação
de listas há uma década. Quem
compra lista de procedência
duvidosa está sujeito às sanções
penais, além de estar prejudi-
cando o resultado das ações",
comenta Efraim Kapulski, presi-
dente da Abemd. "O programa é
uma maneira de coibir esses usos
inadequados, abrir espaço para
reclamações e ajudar a expandir
o mercado", complementa.

A outra proposta do projeto
vai ao encontro dos anseios
dos consumidores. Trata-se do
Código de Origem. A associação
pretende colocar em toda ação
de mala direta implementada
pelos associados um número de
código impresso, por meio do
qual o destinatário do material
poderá descobrir, no site do Pró
Listas, em qual banco de dados as
informações se originaram. Com
isso, as pessoas poderão saber
se alguma empresa forneceu
seus dados cadastrais sem seu
consentimento e pedir que seu
nome seja retirado.

Segundo Kapulski, essa é uma
solução trabalhosa, mas mostra
que o mercado pode se auto-re-
gular. "Não posso dizer quando
começam ou terminam as certi-
ficações das listas, mas até o dia
31 de dezembro o portal estará no
ar. É uma boa oportunidade para
colocarmos as coisas no devido
lugar e estimular que as empresas
troquem suas listas", diz o presi-
dente da Abemd, que pretendia
apresentar o programa daqui a
três meses, em um evento.

BALANÇO DO SETOR
O estudo Indicadores Abe-

md, realizado pela Simonsen
Associados com apoio dos Cor-
reios, apontou que a cadeia do
marketing direto movimentou
R$ 12,8 bilhões com prestação
serviços no ano passado - - vo-
lume que representa 0,7% do
Produto Interno Bruto (PIB)
nacional. O levantamento tam-
bém constatou que, entre 2000
e 2005, o segmento teve uma
média de crescimento da or-
dem de 11,3% ao ano. Em 2000,
o valor desse mercado era de
R$ 7,5 bilhões.

Desses R$ 12,8 bilhões, 0,4%,
ou R$ 50 milhões, foi movimen-
tado apenas pelos fornecedores
de listas. Os segmentos com
maior participação no bolo foram
empresas de call center, contact
center e telemarketing (25,8%);
serviços de internet e comércio
eletrônico (19,5%); gráficas
(16,4%); distribuição e logística
(16%); e tecnologia (14,1%). Já
no ranking dos principais setores
econômicos usuários dos servi-
ços de marketing direto estão
instituições financeiras (27%),
telecomunicação (14%) e publi-
cações e assinaturas (12%).
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