
Na vanguarda
A Wunderman, agência de marketing de
relacionamento do Grupo Newcomm,
pode ser analisada sob dois pontos de
vista: antes e depois de 2003. Antes sua
atuação era a de uma agência tradicional
de marketing direto. Uma área de aten-
dimento, que cuidava do planejamento
e da entrega, outra de criação, mais uma
de database marketing...

Quando Eduardo Bicudo assumiu
a presidência da agência no Brasil,
em março de 2003, a missão era de
atualizar a oferta da agência. "Nós éra-
mos muito sólidos em relação as ofer-
tas de CRM e marketing direto, mas
precisávamos inserir mais tecnologia,
oferecer áreas como ativação e pro-
moção',' afirma Bicudo. E foi isso que
aconteceu. Hoje, além da formatação
de uma agência tradicional da área, a
Wunderman dispõe de duas criações:
on e off-line. Trabalham em conjunto,
mas têm equipes distintas. Também
há um setor de gestão de projetos,
definido como Project Management
Office (PMO), que usa uma metodo-
logia que agiliza a entrega das cam-
panhas, além de uma área de inter-
face e engenharia, de tecnologia. As
campanhas, hoje, não se restringem a
uma ferramenta. Ainda fazemos cam-
panhas tradicionais de mala direta,
mas hoje a grande parte dos projetos
conta com sites, componentes virais
e tecnologias que criam repercussões
além da mensagem''diz.

A mudança de comportamento e o
que chamam de atualização da oferta
dentro da Wunderman tiveram resposta
quase que imediata. Em 2004 o cresci-
mento foi da ordem de 20%. Em 2005.
mais 30%, mesmo número estimado
para este ano e já previsto para 2007.

Esse reposicionamento também se deu
por necessidade mercadológica. Bicudo
diz que hoje não existe no mercado da
comunicação, inclusive na propaganda,
agências que ofereçam disciplinas total-
mente verticalizadas. "Não há ninguém
mais entre as principais agências do
mercado que ofereça apenas propagan-
da tradicional, promoção ou marketing
direto. E só analisar movimentos, como
essa fusão do Nizan Guanaes com o
Bazinho Ferraz, um dos recentes indí-
cios de horizontalização da oferta?

Lógico que a Wunderman não descar-
ta sua forte tradição com o marketing di-
reto. Afinal, é uma agência que nasceu e
cresceu com essa disciplina, tornando-se
uma das maiores do mercado. Mas com
a necessidade de se lidar com a tecnolo-
gia e os novos pontos de contato com o
consumidor, cada vez mais expandidos,
o que a agência oferece é buzz mar-
keting, campanhas onde a mensagem
ganha vida própria. "Hoje a tendência é
que os consumidores acabem sendo au-
tores da mensagem. É só ver pelos blogs,
You Tube e Podcasts, onde eles são os
geradores de conteúdo. E a campanha
de buzz trabalha com esse aspecto. Não
é só a empresa ou o cliente quem deter-
mina a ação','afirma Bicudo.

Não só a Wunderman, mas o mer-
cado como um todo, está despertando
para essa nova realidade. Mas ainda
estão aquém do que é feito em outros
lugares, como nos Estados Unidos e em
alguns países europeus. Um pouco, por
"culpa" do cliente. Bicudo acredita que
falta ousadia por parte dos anunciantes.
"Muitos, ao se depararem com projetos
mais ousados, se encantam de imediato.
Mas muitos não seguem em frente, ou
por questões financeiras ou pelo próprio
medo da que não repercuta de maneira
interessante para seu negócio'.'

TECNOLOGIA
Além da mudança na oferta, hoje a
Wunderman investe pesado em tec-
nologia, tanto na parte de internet
como com databases sofisticados. Pelo
menos metade da operação da agên-
cia está ligada, de maneira geral, ao
interactive - web, mobile e outras
formas. Os resultados vêm aparecen-
do. No último ano, grandes clientes,
como Natura, Xerox, Diageo e Nokia,
chegaram a casa.

Fazer marketing só com a caixinha
de ferramentas tradicional é inviável.
O consumidor da nova era tem muito
mais alternativas, não fica só em frente
à TV vendo a novela das oito. "Aqui no
Brasil a gente ainda tem uma TV aberta
muito forte,que ajuda a segurar o mode-
lo tradicional. Mas isso está mudando,
pois a nova geração de consumidores é
digital, e os geradores de conteúdo estão
mais fragmentados','ressalta Bicudo.



da comunicação
Os anunciantes também evoluíram.

Há pouco tempo não dava para sentar
com um cliente e falar sobre market-
ing direto. Hoje eles possuem um bom

conhecimento de disciplinas fora da
propaganda tradicional.

Para auxiliar, a Wunderman Brasil tem
um intenso relacionamento com outras
agências da rede no mundo. "Temos
uma intranet chamada The Loop onde
consigo acessar trabalhos do mundo
inteiro, cases, informações estratégicas.
Eu tenho condições de entender o que
Detroit faz para a Ford, por exemplo, o
que gera uma massa de conhecimento
global para nós" diz Bicudo. Segundo o
executivo, a Wunderman é muito boa
em dividir esse conhecimento, tanto
que ela tem interagido muito com os
Estados Unidos no campo da criação
on-line. Bicudo ainda faz parte de um
board mundial da agência em duas
reuniões anuais.

A operação brasileira representa cerca
de metade da Wunderman na América
Latina, sendo quase o dobro da segunda
agência da rede, a mexicana. Mas ainda é
pequena mundialmente, o que reflete a
situação do mercado do marketing direto
na América Latina, que está bem aquém
dos EUA e Europa. "Mesmo assim, vejo
boas perspectivas para o futuro. Não
só por aqui, mas também pelos meus
concorrentes, já que conquistamos cada
vez mais clientes que não investiam em
nosso mercado','analisa Bicudo.

Bicudo: crescimento
contínuo desde 2003
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Apesar dos grandes compradores
do marketing direto estarem nos
segmentos tradicionais da econo-
mia - financeiro, automotivo e
telefonia -, há empresas de outros
setores investindo bem na área,
como as indústrias farmacêutica,
de TI e de bebidas alcoólicas e não-
alcoólicas. Bicudo acredita que as
empresas do mercado de consumo
serão as próximas a entrar com
força no mercado de marketing de
relacionamento.

FERRAMENTAS

A rede Wunderman possui uma série
de ferramentas mundiais. Uma delas
é a Nine Cell Matrix, que ajuda a es-
truturar tanto uma campanha no sen-
tido de como ela foi planejada como
traçar os objetivos, o que tem que ser
avaliado, como executar os projetos e
segmentá-los. Outra, a Loyalty Frame
Work, ajuda a entender como manter
melhor o cliente e qual a melhor forma
de se relacionar com ele. A agência
também tem acesso a uma das maiores
pesquisas mundiais de marca, a Brand
Asset Valuator (BAV), que pertence ao
Grupo Y&R. É uma pesquisa que ajuda
a entender uma marca baseando-se em
quatro pilares: diferenciação, relevância,
fãmiliaridade e estima.

Para Bicudo, independentemente da
ferramenta, o que vale é a boa idéia, apli-
cada de forma eficiente. "Nessa nova
onda mundial de se privilegiar a idéia,
onde temos esforços de comunicação
cada vez mais segmentados e interati-
vos, as agências que têm no DNA a dis-
ciplina do marketing direto estão muito
mais preparadas. Essa nova forma de
pensar comunicação tem muito mais a
ver com o nosso mercado do que com
qualquer outro. E a Wunderman está
preparada para embarcar nessa nova
formatação!'

Promessa cumprida
Braço direito de Eduardo Bicudo,

Fernando Taralli, vice-presidente exe-
cutivo da Wunderman, tem como
principal responsabilidade a gestão
operacional da agência. "Também
lidero o atendimento a clientes e os
processos de novos negócios','diz. Após
algum tempo fora da agência, com
seu retorno, no ano passado, a im-
portância de consolidar a relação com
os clientes e a busca de novas contas
estratégicas foram intensificadas.

Para Taralli, a Wunderman é hoje
uma das únicas agências do mercado
que realmente entregam aos clien-
tes a promessa do marketing direto.
"Quando falo em promessa do mar-
keting direto, estou abordando a com-
petência de atuarmos com a mesma
capacidade nos campos on e offline,
entregando a integração dos meios e
promovendo mensuração e respostas
com a integração total das disciplinas','
afirma.

Afinal, segundo Taralli, os consumi-
dores que recebem uma mala direta
podem respondê-la por meio de um
hot-site, que enviará um newsletter
por e-mail de agradecimento. Tudo
isso apoiado pelo grupo de database
marketing, que levantará o target e pos-
teriormente fornecerá todos os dados
de retomo. "Esse contínuo processo de
cross-media é entregue por estruturas
completas e robustas, onde já conta-
mos com 50% do quadro de colabora-
dores da agência dedicado à disciplina
on-line. Somos hoje um benchmark
dentro da rede Wunderman mundial,
já que conseguimos desenvolver as
disciplinas de forma integrada e com
pesos similares''ressalta.

Esse know-how também fez a agên-

cia conquistar a posição de braço
digital do Grupo Newcomm, respon-
sável por todas as campanhas on-line
das agências do grupo. Um exemplo
desse sucesso atual é o case Fundação
Telefônica, onde a Y&R planejou e cri-

Taralli: gestão operacional

ou toda a campanha e a Wunderman
desenvolveu o hot-site e as peças de
mídia on-line.

Taralli afirma que para 2007 o foco
principal será estruturar a divisão de
Buzz Marketing da agência. Uma ini-
ciativa que já está em andamento,
com projetos para a Diageo Brasil. Ao
mesmo tempo, a agência irá investir
na disciplina de programas de incen-
tivo e fidelização, apoiada por grandes
sucessos, como o do portal do Clube
do Vendedor Ford
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