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Do outro
lado do balcão
A remuneração por comissão da compra de espaços nos veículos de
massa leva os grupos de comunicação a não darem a devida atenção
ao marketing direto. Antônio Carlos Carletto, que durante muito tempo atuou em agências
especializadas em ações dirigidas e há um ano ocupa o cargo de diretor de cartões do Banco PanAmericano, fala como
vê a atividade na condição de anunciante.
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Meio & Mensagem Especial — O marketing direto hoje
é ut i l izado de forma consciente no Brasi l?
Antônio Carlos Carletto — Há alguns anos, o marke-
ting direto era confundido com o envio de malas
diretas e de catálogos a públicos selecionados sem
muito critério. A grande preocupação era utili-
zar essas ferramentas para incentivar as vendas.
Poucas empresas contavam com bancos de dados
com qualidade e conseguiam extrair deles listas de
consumidores com características adequadas para
que fossem oferecidas oportunidades de negócios.
Hoje, a visão mudou bastante. Os grandes usuários
têm a consciência de que, para conseguir bons
resultados, é imprescindível ter o domínio técnico
da ferramenta.

M&M Especial — Quem são esses grandes usuários?
Carletto — Já existem operações muito maduras
implantadas no Brasil. Várias empresas dos seg-
mentos de serviços conseguem trabalhar com o
marketing direto de forma profissional, em especial
as do sistema financeiro, como os grandes bancos
e as administradoras de cartões de crédito, que
operam sistemas bastante sofisticados. Também
merecem ser citadas as de telefonia fixa e móvel,
que já se utilizam com sucesso da comunicação
dirigida, embora ainda sem a mesma eficiência das
instituições financeiras. Outro setor maduro são as
empresas vendedoras de assinaturas de serviços de
comunicação, caso das fornecedoras de TVs pagas
e das editoras de jornais e revistas. No segmento
das companhias de comunicação, no entanto, o mer-
cado está mais ou menos oligopolizado, o que não

estimula muito os participantes do setor a investir
em ações de relacionamento.

M&M Especial — E os anunciantes dos demais segmen-
tos econômicos?
Carletto — É lógico que existem exceções. A maioria
das empresas de outros segmentos econômicos, no
entanto, ainda não consegue obter o retorno que
as ações dirigidas podem proporcionar quando os
investimentos são feitos de maneira consciente.

M&M Especial — Nos úl t imos anos, o senhor atuou no
universo das agências. Hoje está prestando serviços
para um anunc ian te . Agora que está no outro l ado
do balcão, como avalia o t rabalho das prestadoras de
serviços? Elas estão mesmo preparadas para oferecer
serviços integrados de comunicação?
Carletto — Acredito que as empresas de comunica-
ção não evoluíram na oferta de serviços de planeja-
mento e estratégia na medida da demanda do mer-
cado, a despeito de os grandes grupos nos últimos
tempos supervalorizarem a área de planejamento, o
que resultou na contratação de profissionais caros e
na elevação do custo de manutenção das agências.
Acho que as ações de marketing direto feitas com
qualidade a partir de operações que levem em conta
a precisão da seleção do público deveriam ser reco-
mendadas com maior freqüência aos clientes.

M&M Especial — A que se deve essa falha?
Carletto — Não acho que seja uma falha. As circuns-
tâncias de mercado fazem com que não se encontre
o formato de negócio adequado. Um dos grandes

problemas enfrentados pelos grupos de comuni-
cação encontra-se na política de remuneração. A
comissão por veiculação da propaganda nos meios
de massa continua sendo muito mais rentável. É
ela que gera as grandes receitas das agências. Isso
faz com que, mesmo quando as evidências mostram
o contrário, a compra de 30 segundos no horário
nobre da Globo ganhe preferência. O sonho dourado
de toda agência é poder comprar mídia. As divisões
de marketing direto dos grandes grupos têm parti-
cipação pequena nos resultados.

M&M Especial — Essa cultura trava o crescimento do
marketing direto?
Carletto — Prejudica a comunicação. Diversos
anunciantes gastam muito em campanhas que nem
sempre trazem os resultados esperados.

M&M Especial — Como alterar essa cultura?
Carletto — Acredito que essa mudança já venha
ocorrendo. É inegável que as verbas de boa parte
dos anunciantes vêm migrando para ações que
proporcionam maior retorno. Há uma crescente
negociação entre clientes e agências para que a
remuneração seja feita por fee, o que no caso das
agências de marketing direto já é uma realidade há
algum tempo.

M&M Especial — Os clientes estão assumindo a respon-
sabilidade de dividir a verba?
Carletto — Os grandes anunciantes já adquiriram
maturidade suficiente e sabem o que querem.
Eles não atuam em planos abertos, não repassam



toda a responsabilidade do planejamento para
as agências.

M&M Especial — Hoje o marketing direto está presente

no Festival de Cannes, principal prêmio do setor da co-

municação em todo o mundo. O marketing direto está

ganhando glamour?

Carletto — O marketing direto não está ligado neces-
sariamente ao glamour. No caso da publicidade feita
na mídia de massa, o processo criativo é o maior
diferencial. Nas ações dirigidas a preocupação com
a marca é menor, a responsabilidade principal da
ferramenta é criar ações que tragam bons resulta-
dos. A criação é uma parte do trabalho do marketing
direto, mas não é a mais importante. O principal é o
desenvolvimento de modelos estatísticos que levem
à segmentação correta do público. Alguns profissio-
nais do setor às vezes confundem as coisas.

M&M Especial — Há alguns anos, os bancos de dados

mantidos pelos anunciantes eram muito criticados

porcontarem com informações imprecisas e desa-

tualizadas. Houve um progresso na qualidade deles

no Brasil?

Carletto — Entre os anunciantes dos segmentos
que utilizam o marketing direto com sofisticação a
qualidade melhorou muito. No universo das demais
empresas nem tanto. Acredito que alguns equívocos
ainda são cometidos de forma generalizada. Um pro-
blema que vejo é a internalização da administração
dos bancos de dados por parte das empresas . No
meu ponto de vista, trata-se de uma operação tão
técnica e específica que deve ser tocada por profis-
sionais especializados. É um serviço que em muitos
casos precisa ser terceirizado. Outro problema é
o nível de qualidade dos endereços presentes nas
listas, que em geral é pobre. No País, a maior parte
das empresas trabalha com o conceito do indivíduo,
não do domicílio. Poucos aproveitam o fato de
em um endereço morarem várias pessoas. Outros
membros da família podem ser alvo de ofertas, essa
desatenção gera a perda de várias oportunidades
de negócios.

M&M Especial — Qual o peso do avanço da tecnologia
na melhor ia da qua l idade dos bancos de dados?
Carletto — Um estudo que li recentemente falou que,
no final dos anos 90, o ato de processar um registro
custava US$ 7. Hoje, esse valor estaria na casa de
US$ 0,01. Não dá para afirmar que esses números
são reais. Independentemente do rigor com que
analisamos esses valores, no entanto, podemos
dizer que o custo da tecnologia, que no passado
tinha importância relativa no peso dos investimen-
tos dos anunciantes, hoje não provoca impactos
que mereçam ser levados em conta. Mas é preciso
ressaltar que a tecnologia sozinha não é suficiente
para obter bons frutos em ações dirigidas. Quando
os softwares de CRM custavam uma fortuna e eram
apontados como soluções para todos os problemas,
muitas empresas investiram fortunas em informá-
tica e obtiveram resultados pífios.

M&M Especial — Qual a parcela da tecnologia no suces-

so da operação?

Carletto — É óbvio que a tecnologia ajuda muito.
Um exemplo ocorre nas ações de coletas de da-
dos, que no passado eram trabalhosas e custavam
caro. Hoje, com uma ação na internet, é possível
montar listas de consumidores com muito maior
agilidade e a custos bem mais acessíveis. Mas de
nada adianta armazenar milhões de dados se eles
não forem bem aproveitados. Para funcionar bem,
é preciso agregar valor e inteligência às informa-
ções. É imprescindível usar modelos estatísticos
sofisticados a fim de identificar nas listas grupos de
pessoas com perfis adequados para determinadas
oportunidades de negócios. E o uso da estatística
é complicado, exige a participação de profissionais
experimentados e caros.

cão ainda pequeno no País, conseqüência dos
problemas gerados pelo baixo poder aquisitivo
dos brasileiros.

M&M Especial — Qual será o papel dos celulares como
canal de ações de marke t ing direto?
Carletto — Acho que a telefonia móvel vai se trans-
formar em outro canal muito poderoso do marke-
ting direto. O avanço da tecnologia está fazendo
com que o celular interaja com os demais meios
de comunicação. Os modelos mais sofisticados já
permitem a integração com a internet e a televisão,
por exemplo. É um meio de duas vias com um custo
que deve se tornar cada vez mais competitivo. Prova
disso ocorre no Brasil, onde o celular talvez seja o
instrumento com maior capacidade de penetração
depois da televisão. Grande parte da população,
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M&M Especial —O que mudou nas operações de distri-
buição de mensagens aos consumidores?
Carletto — É preciso analisar os canais de distri-
buição com cuidado. Quando falamos em enviar
uma mensagem para um consumidor, nos campos
do correio e da telefonia as coisas não se alte-
raram muito. A mudança brutal ocorreu com o
surgimento da web. A rede de computadores é
um canal com particularidades muito adequadas
ao marketing direto. Entre seus diferenciais po-
demos citar a velocidade de envio das mensagens,
o baixíssimo custo de cobertura. O custo de um
e-mail não se compara ao de uma mala direta.
Pela internet o erro custa menos. Ela também
oferece uma capacidade gigantesca de análises
de desempenhos, a partir da revelação de resulta-
dos relevantes e rápidos das ações projetadas. O
grande obstáculo do uso da rede em determinadas
campanhas encontra-se no seu nível de penetra-

mesmo as pessoas que não têm conta em bancos
nem emprego fixo, já usa celular.

M&M Especial — Como tem sido sua experiência no

comando do departamento de cartões do Banco

PanAmericano?

Carletto — Estou na empresa há cerca de um ano.
O PanAmericano conta com a maior carteira de
cartões de crédito dentre os bancos pequenos. Ele
tem uma característica diferenciada, é o de maior
penetração entre o consumidor de baixa renda.
Encontrei aqui uma cultura bastante evoluída
para lidar com esse público e estou participando
de uma estratégia que vem crescendo em share e
rentabilidade. Para mim, que comecei a carreira no
American Express, cartão voltado às pessoas de
alta renda, viabilizar a venda de serviços de crédito
a clientes de baixo poder aquisitivo tem sido uma
experiência muito interessante.
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