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O ano de 2005 foi emblemático para o para o Marketing Direto brasilei-

ro. Ao menos é o que revela a consulta feita junto aos associados da ABEMD em

dezembro passado. A avaliação dos resultados financeiros teve um perfil total-
mente diferente de 2004. Enquanto cresceu pouco mais de 7% o número de
entrevistados que considerou o resultado financeiro do ano passado excelente
(de 5,8% para 7,9%) e muito bom (de 25% para 30,2%), despencou em
praticamente 13 pontos o índice daqueles que consideraram o ano bom (de
44,2% para 31,7%). Também cresceu quase 7% o número de entrevistados
que consideraram 2005 apenas razoável. É boa notícia o fato de, pelo terceiro
ano consecutivo, o índice de ruim cair, registrando nesta consulta apenas

3,2% da amostra.
"Esse ano houve forte maturação do mercado. Senti as empresas mais

preocupadas com planejamento para ações mais assertivas e com o break
even das campanhas. E não só nas grandes empresas", avalia o diretor
executivo da Direct Marketing, Alexandre Pucci. Ou seja, as médias e peque-
nas empresas também estão de olho na relação custo benefício que o Marketing

Direto proporciona.
Nesse sentido, a Datamídia,FCBi não tem do que se queixar porque

conseguiu alcançar um crescimento excepcional de mais de 50%. "Foi o me-

lhor dos últimos cinco anos", revela o presidente da agência, Aurélio Lopes.
Porém, nem todos têm uma avaliação tão positiva do mercado para o ano que
passou. Segundo o diretor presidente da Sun-MRM Worldwide, Flávio Salles,

"em 2005 o mercado 'andou de lado', não aconteceu o mesmo crescimento
dos últimos três anos. Houve poucas concorrências e não surgiu um grande
anunciante que passou a usar o Marketing Direto de forma consistente".

De qualquer forma, quase dois terços do mercado (61,9%, praticamente

o mesmo número de 2004) consideram que os investimentos em Marketing
Direto aumentaram. E os motivos apontados são variados. Para o sócio propri-

etário da Vecna Comunicação, Diego Acuio, essa evolução não foi indepen-
dente. "O mercado publicitário como um todo recebeu mais investimentos e o
Marketing Direto pegou carona nesse movimento". Mas há quem tenha
visualizado a percepção de novas aplicações de maior valor agregado, como o

diretor de marketing da Xerox Brasil, Clóvis Castanho. "O Marketing Direto

constante de ofertas diferenciadas cresceu muito em 2005. Isso falando ape-
nas de mídia impressa", diz ele. Já o diretor da Acesso Direto Consultores e de

regionais da ABEMD, Jeffrey Costa, lembra que os Indicadores da ABEMD (veja
matéria nesta edição), confirmam o crescimento constante dos investimentos

no setor.

Se os investimentos nas ferramentas de Marketing Direto aumentam de
forma constante, certamente é porque a disciplina ganha importância dentro
das estratégias de comunicação das empresas. Ao menos é o que pensa a
grande maioria (praticamente 78%) dos entrevistados na consulta, sendo que

caiu pouco mais de 2% (de 3,9% para 1,6%) aqueles que acreditam que a
ferramenta perdeu importância e outros 2,5% (de 23,1% para 20,6%) entre

os que acham que continua igual.
"O Marketing Direto evoluiu de forma compacta e podemos defini-lo

como participante ativo no conceito de 'comunicação integrada'", afirma o
diretor de planejamento e operações da RS/Direct Center, Henrique Mello. A

pressão por resultados dentro dos clientes é outro fator que consolida o uso do
Marketing Direto em um número maior de empresas de setores diferenciados.
Como atesta o diretor executivo da Synergy, Wilmar Munhós, "cada vez mais
empresas sem tradição no uso dos recursos do Marketing Direto estão viabilizando

este meio dentro das suas estratégias de comunicação".

Num cenário altamente competitivo de comoditização de produtos, fica

evidente que medir resultados é fator decisivo nos controles de budgets das
empresas. Investir cada vez mais em ferramentas com precisão de mensuração
de retorno se torna uma conseqüência natural. "Isso contribui para o aumento
do ROÍ", acentua a diretora geral da Quântica Inteligência em Marketing
Direto, Ana Luiza Ferres. "Estratégias de relacionamento, fidelização e geração

de leads tiveram aumentos sensíveis em 2005", acrescenta ela.



Metodologia
Está é a terceira edição consecutiva da con-

sulta de opinião que a revista Marketing Direto
faz com os associados todo final de ano. O estudo

não tem pretensões científicas, porém ajuda muito
a entender como foi o ano que passou e quais as

esperanças e expectativas do que está por vir. A
consulta é voluntária, feita através de um ques-
tionário que é enviado a todos os titulares associ-

ados. Os questionários foram enviados por e-mail
no dia 12 de dezembro e respondidos também

por e-mail. As respostas são fechadas, mas per-
mitem comentários que acabam sendo bastante
valiosos em termos analíticos. A participação de

respondentes foi menor este ano, embora as 63
respostas sejam ainda um número significativo
entre o conjunto de associados.
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É certo que ainda há um espaço enorme para o Marketing Direto
crescer. Segundo a consulta, dois fatores são apontados em destaque, por
pelo menos metade dos entrevistados, como os principais responsáveis pela

sub-utilização da ferramenta. O principal, para pouco mais de 55% das
pessoas é o desconhecimento dos recursos que o Marketing Direto pode
oferecer. Em seguida, é a visão distorcida da aplicação das ferramentas,
para 52,4% dos entrevistados. Interessante notar que ambas as avaliações
vêm reduzindo seus índices ano a ano, num claro sinal de que o conheci-
mento mais profundo sobre a disciplina está chegando paulatinamente às

empresas, fruto do trabalho cada vez mais profissional de agências e forne-
cedores e de iniciativas profissionalizantes, como os cursos e palestras que a
ABEMD promove.

Para o diretor executivo da Full Direct, Agato Soares, efetivamente

ainda são poucos que conhecem com profundidade o assunto. "Principal-
mente, como utilizar corretamente cada uma das ferramentas dentro de um
planejamento Global", acentua. "Ainda há um importante trabalho de
'catequisação' a ser feito", emenda Flávio Salles. As restrições orçamentári-
as também são apontadas como entraves para a má utilização dos recursos

do Marketing Direto, por quase um terço dos entrevistados. Num sinal de
que o ano foi mais apertado de verbas esse índice foi maior em mais de 7
pontos percentuais com relação ao ano passado. "A linha orçamentária do

Marketing Direto é a primeira a ser cortada quando há revisão orçamentária
nas empresas", reclama o sócio-diretor da DTM Marketing de Relaciona-
mento, Bernardo Canedo. Por outro lado, o preconceito já não representa
mais uma ameaça à disciplina visto que sua queda é constante na sonda-
gem, caindo à metade (6,3%) com relação à consulta de 2003.

O crescimento paulatino dos investimentos em Marketing Direto aponta-

do nas questões anteriores é reafirmado quando se avalia o grau de intensida-
de com que suas ferramentas são utilizadas. A grande maioria (71,4%)
acredita que as ferramentas têm sido utilizadas um pouco mais do que em

anos anteriores, um número 15 pontos mais alto com relação à consulta do ano
anterior e praticamente 30% superior ao resultado da sondagem de 2003. Essa
tendência reforça a evolução consistente do Marketing Direto no Brasil.

Para a diretora de marketing da Divicom, Sabrina Mendonça, é uma
ferramenta em constante evolução. "Mas se a empresa não estiver bem prepara-
da e alinhada com as tendências do mercado, acaba fazendo uso precário do
Marketing Direto, acarretando altos custos e baixos resultados", alerta ela. O
melhor entendimento das vantagens que a disciplina oferece e sua total possibi-
lidade de interação com as novas tecnologias tendem a abrir espaço para o
Marketing Direto, segundo o diretor de relacionamento da Al - Access l Sistemas

Informativos, Marco Roza. "São etapas de conscientização e aplicabilidade den-
tro de estruturas acostumadas a outras formas de fazer comunicação", acredita.

Tanto é que a consulta aponta um entendimento sub-utilizado e subes-
timado dos benefícios proporcionados pelo Marketing Direto por parte das
empresas que fazem uso dele ou que ainda poderão fazê-lo. Quase a metade

(46%) vê o entendimento correto mas-sub-utilizado e exatamente o mesmo
número acredita que as empresas subestimam seus benefícios.




