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MERCADO

Em busca da
consolidação

Depois de já ter sido quebra-galho para
empresas com baixo orçamento, criti-
cada como um conjunto de ações chatas
e invasivas e sinônimo de atendimento
para reclamações, o marketing direto dá
a volta por cima, conquista a profissio-
nalização, mostra o seu poder de atu-
ação e começa a incomodar práticas
tradicionais de comunicação. Ainda
longe de explorar todo o seu potencial,
o setor se destaca cada vez mais e ganha
espaço no mercado anunciante como
atividade fundamental.

Prova disso é o número divul-
gado pela Associação Brasileira de
Marketing Direto (Abemd), prin-

Apesar do crescimento, o diretor
executivo da Full Direct,Ágato Soares,
salienta a necessidade de atenção com
os dados. "Sem dúvida, esses números
são realmente impressionantes; en-
tretanto, devemos analisar com par-
cimônia, pois desse total as agências

especializadas ficaram com a menor
parte, apenas R$ 200 milhões, o que
mostra que nem todos os profissionais
que estão atuando nesse setor estão
preparados para planejar e implemen-
tar ações verdadeiramente integradas,
e a sustentabilidade dessas ações, de-

cipal entidade do setor, que regis-
trou um movimento de R$ 12,8
bilhões em 2005. O levantamento
foi feito pela Simonsen Associados,
a pedido da entidade, que em 2000
registrava uma receita de R$ 7,5
bilhões. Béia e Lacarte: sem euforia com números
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finitivamente, não está sendo correta-
mente contemplada','argumenta.

Para lembrar, os principais respon-
sáveis pela receita de R$ 12,8 bilhões
foram os R$ 3,3 bilhões das empre-
sas de call center, contact center e
telemaraketing, os R$ 2,5 bilhões de
serviços de internet e soluções e-com-
merce, os R$ 2,1 bilhões das gráficas
de impressão de peças de marketing
direto, os R$ 2,05 bilhões do setor
de distribuição e logística e
o R$ 1,8 bilhão do setor de
tecnologia. Soares salienta ser
necessário estar atento ao que
esses números efetivamente
possam vir a representar no
crescimento real do marketing
direto como um todo, "princi-
palmente no que se refere ao
desenvolvimento estratégico
e mercadológico das diver-
sas ferramentas disponíveis e
suas inter-relações dentro de
um planejamento estratégico
inicial',' completando: "Seria
partindo daí que tudo deveria
acontecer!'

A presidente da TequilaVBR,
Béia de Carvalho, e o dire-
tor de criação, Sérgio Lacarte,
também se mantêm menos
eufóricos em relação aos
números. Para eles, o merca-
do cresceu muito pouco em
2005, com exceção de uma
ou outra grande performance.
Segundo eles, o crescimento
do setor acompanha o cresci-
mento do PIB, "que, como sabemos,
não é nada fenomenal'.'

Premiada com cinco Leões no
Festival de Publicidade de Cannes,
a TequilaXBR aposta nas plataformas
digitais de relacionamento B-to-B.
Entre as ações de Copa do Mundo,
a agência vem trabalhando em dois

projetos para a Adidas, patrocinado-
ra oficial do campeonato. Um deles
busca capitalizar a importância e o
impacto da Copa para intensificar
seu relacionamento com os principais
varejistas: levá-los para assistir à Copa
do Mundo na Alemanha. A outra é a
segunda edição do Bolão Adidas, para
o consumidor final, que permite que
qualquer pessoa participe pela inter-
net arriscando palpites e, na medida

Heidrich: participação ativa em Cannes

em que acertar, concorrer a prêmios.
Quanto as ações de call center e tele-

marketing, Béia chama a atenção para a
mudança de comportamento que está
sendo promovida por conta de ações
invasivas. "Infelizmente, muitas estraté-
gias de clientes e de operadoras de call
center são focadas no custo-benefício

imediato, no qual a quantidade é mais
importante que a qualidade do aten-
dimento" diz ela, acrescentando que
busca-se o maior número de pessoas no
menor tempo possível, independente-
mente do horário ou da conveniência
de quem recebe as ligações. Em curto
prazo, ela afirma que essa estratégia
pode até trazer algum resultado, mas
exemplifica que nos Estados Unidos
atualmente as pessoas chegam em ca-

sa e não atendem ao telefone
porque sabem que é o robô que
está chamando e só voltam a
atender depois das 21 horas. "É
uma mudança de hábito ina-
creditável! Todo mundo perde''

Ainda sobre números,
Marcelo Heidrich, presidente
da Ponto Brand, afirma que
o crescimento apontado pela
Abemd o "fascina, mas não o
surpreende'.'"O mercado de co-
municação em geral tem dado
satisfação a seus empresários
e investidores quanto ao seu
crescimento uniforme em
quase todas suas vertentes - um
pouco pelo equilíbrio da nova
lei da distribuição das verbas
e outra parte pela ampliação
de investimento no país" diz
ele, que se mantém otimista
para 2006. "E um ano com um
calendário promocional impo-
nente, variado e de muita ex-
pressão, com Copa do Mundo,
eleições, shows internacionais,
eventos de negócios e de en-

tretenimento" completa Heidrich,
salientando que a agência também
participará tivamente do Festival de
Cannes.

Otimismo também no ponto-de-
venda que só tem ganhado com
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ações de marketing direto. Buscando

entender o comportamento do con-

sumidor no ponto-de-venda, a Ipsos
Marplan, líder em pesquisa de merca-

do ad-hoc no Brasil, lançou a Shopper
Understanding, uma área especializada

em pesquisa de varejo. As pesquisas
registraram, em 2005, que 49%

dos 48 mil entrevistados dos 9

principais centros urbanos aci-

ma de 15 anos afirmaram que

o meio de comunicação que

mais influenciou na decisão de
sua compra foi a mídia direta

de varejo: folhetos promocio-

nais (28%), folhetos em ponto-

de-venda (24%) e encartes em

jornais (13%).

O sócio e presidente da
Datamidia,FCBi Relationship

Marketing, Aurélio Lopes,

acredita, porém, que o cresci-

mento do mercado está asso-

ciado menos a ações pontuais

e mais, realmente, a uma nova
visão da atividade. "Esse cresci-

mento se deve, principalmente,

ao fato de o marketing direto
ter deixado de ser tático para

se tornar estratégico no mix

de comunicação das empre-

sas',' diz ele, salientando para a

importância de ações integra-

das. E ele pode falar, pois em

2005 a própria Datamidia teve cresci-

mento de 57% em relação a 2004 com

a conquista de novos clientes, como

Unibanco, Unicard, Pão de Açúcar,

Kaiser, Visa-Vale, Motorola, Unibanco

AIG Seguradora e outros.

Para 2006, as expectativas da

Datamidia não são menores:

"Vamos dobrar o investimento em

treinamento e capacitação dos fun-

cionários',' diz Lopes, que destaca

como ações estratégicas para este

ano o aumento do uso do "real time''.

"As operadoras de telefonia móvel e

grupos de mídia esperam que nos

próximos anos surja um mercado

considerável para a propaganda em

celulares, com opções que incluirão

serviços de vídeo subsidiados por
publicidade."

Com faturamento bruto de R$ 18 bi-

lhões, o dobro de 2004, a RS/Direct

espera triplicá-lo este ano. "Já estamos

suplantando nossos objetivos desde ja-
neiro" afirma o diretor de operações e

planejamento da empresa, Henrique

Mello. Para ele, as novidades em ter-

mos de tecnologia ficam por conta dos

softwares para CRM, dos programas de

fidelidade, da qualificação de mailing e

da personalização. "Mas a grande virada

está vindo por meio dos serviços ofe-

recidos via internet, que, acredito, venha

a ser a grande vedete para os próximos

anos"completa.

Para o diretor-presidente da Sun

MRM Worldwide, Flavio Salles, as

novas tecnologias permitem cada vez

mais o uso de uma gama de novas

ações estratégicas. "Porém o

que mais se destaca é a con-

vergência de ferramentas e
disciplinas" diz ele, exempli-

ficando que comerciais po-
dem ser vistos pela internet

e encaminhados aos amigos,

causando o efeito viral; fil-

metes podem ser baixados no

celular; anúncios em revista

apresentam um endereço na

web para que haja interação

com o que foi impresso, entre

outras coisas.

Entre as agências mais premia-
das do setor, a Salem também

acredita nessa convergência de

ferramentas. "O nosso desafio

para 2006 é a consolidação do

nosso modelo de trabalho como

uma agência independente, que
utiliza a propaganda de maneira

sinérgica e integrada com outras

ferramentas de comunicação"
afirma o diretor de novos negó-

cios da Salem, Amauri Pacheco.

O modelo parece estar dando

resultado, já que além do crescimento
de 45% em 2005, dos prêmios e da

mudança de sede com o dobro de es-

paço, a Salem conquistou novas contas,

como Editora Abril, Carrefour, Amadeus,

Sertranding, Mastercard, Rain Networks,

Banco Mercedes-Benz, entre outros.

MARKETING DE PERMISSÃO
A atenção contínua com essas novas

tecnologias e novos formatos de ação

garante para a sócia e diretora de

planejamento e atendimento da Euro

Manoel de Brito

Lopes: nova visão da atividade
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RSCG 4D, Roberta Raduan, o desen-
volvimento de uma agência e, con-
seqüentemente, do mercado. "Fazer
marketing direto representa desafios
constantes, por isso quem trabalha
nesse mercado precisa estar antenado
permanentemente, ligado nas tendên-
cias e buscar o que há de mais novo
tecnologicamente, para sempre trazer
novidades e ferramentas mais efica-
zes para as ações de comunicação','
diz ela, salientando para a vantagem
competitiva da Euro de ser uma agên-
cia pertencente a um grande grupo
internacional. "Temos a vantagem de

direto. Ele ressalta porém o cuidado
com ações invasivas e a necessidade de
debates no mercado sobre o uso de
spam para e-mail marketing e agora
também para SMS. "O ponto de equilí-
brio está na transferência da decisão para
o consumidor final" diz, referindo-se às
práticas do "permission marketing'.'

Para a sócia e diretora de criação da
Copyright, Deyse Dias Leite, a profis-
sionalização do setor, inclusive, passa por
esse marketing de permissão, principal-
mente nas ações de telemarketing e de e-
mail marketing. "Um passo importante
foi dado em outubro do ano passado

Buono entre os sócios Sidney Araújo e Marisa Furtado

ter acesso a ferramentas novas, cases,
estudos e pesquisas e usufruímos do
expertise das agências do grupo, sem
perder, é claro, o foco local.''

E quando se fala de novidades, o vice-
presidente executivo da Wunderman,
Fernando Taralli, faz questão de citar a
integração de campanhas de SMS por
meio da transferência de conhecimento
dos escritórios da agência na Ásia, onde
o celular é um dos principais touch-
points para campanhas de marketing

com o lançamento do Código de Ética
do Programa de Auto-Regulamentação
do setor de relacionamento com clientes
e consumidores, lançado pela Abemd,
Abrarec e ABT,'diz ela, que também vê
como destaque para 2006 o uso do SMS
nas ações de marketing direto. "Pelo
crescimento do mercado de telefonia
celular, superando o número de tele-
fones fixos e de internautas, podemos
avaliar a abrangência dessa mídia, que
na Europa, de acordo com um estudo

do Forrester Group, já mostrou que
metade das empresas do setor utilizam
SMS; no Brasil essa porcentagem ainda
é bem menor'', conclui.

Um dos mais respeitados profissionais
de marketing direto do mercado,Luiz
Buono, sócio da Fábrica, salienta que
a formação dos profissionais da área
é mais importante que as novidades
tecnológicas. "É preciso a integração de
pessoas com diferentes perfis para que
a qualidade das nossas idéias seja cada
vez melhor, potencializada por essa di-
versidade e pluralidade de talentos e
expertise" diz ele, acrescentando: "Tudo
tem a ver com talentos.''

Com um crescimento em média de
31,8% ao ano nos últimos cinco anos
e um faturamento em 2005 de R$ 53
milhões, a Fábrica prefere se posicio-
nar menos em termos de ranking de
faturamento e mais por privilegiar a
qualidade da prestação de serviços e
a liderança em inovação e cultura de
mercado. Para isso, tem promovido
mudanças, como a total integração
do planejamento com o atendimento.
Dessa forma, o planejamento deixa de
ser apenas um apoio para o atendimen-
to, abastecendo-o sempre com uma
visão estratégica e ao mesmo tempo
contribuindo para qualificar constante-
mente os profissionais dessa área.

Sempre preocupado com qualifica-
ção, Buono acredita que mais do que
números, o setor de marketing direto
vem crescendo diante da tendência do
mercado de atingir o consumidor com
uma comunicação de muito maior
qualidade, que vai além dos simples
impactos, promovendo diálogos. "Nessa
comunicação, o respeito pela inteligên-
cia e a consideração a um cliente muito
mais bem-informado fazem a grande
diferença!'
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