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Tem gente que diz: “Muito complicado. Para que um nome tão pomposo e em inglês para 
denominar uma plataforma de trabalho em marketing promocional, onde as coisas funcionam 
tão bem na base do 2 por 1?” Se você ouvir algo do gênero, cuidado para não se contaminar 
por um raciocínio preguiçoso, afinal, esse papo de dizer que o universo do consumidor 
brasileiro e o seu comportamento mudaram muito não é onda virtual criada no imaginário 
ingênuo de profissionais ansiosos, mas realidade imperativa que, quando não esquadrinhada e 
devidamente compreendida antes de um bom planejamento, pode fazer marcas e produtos 
ficarem falando sozinhos.  
 
Talkability é justamente o contrário: é um instrumental com bases teóricas e ferramentas 
tecnológicas, sob o comando da criatividade, da expertise e da aferição de resultados, com a 
missão de colocar prospects e clientes o mais próximo possível de marcas e produtos em ações 
interativas pautadas pela efetiva capacidade de gerar, nesse público-alvo, vontade de dialogar 
com quem o está incitando a agir e desejar algo, a partir de uma predisposição epidêmica. 
São, porém, os exemplos práticos da Bullet (www.bullet.com.br) que nos dão o entendimento 
completo dessa plataforma, desenvolvida pela sua equipe no início de 2005, contudo em 
eterno processo de aprimoramento. Foi na mesma época que a Bullet começou a se preparar 
para voltar a ser uma empresa de capital integralmente nacional, desligando-se do grupo 
Interpublic. 
 
Quem conta como tudo aconteceu (assista à entrevista) é Mentor Muniz Neto, vice-presidente 
executivo da Bullet e sócio-diretor, ao lado de Eugenio Figueiredo e Fernando Figueiredo 
(presidente). “No início de 2005, ao refletirmos sobre nosso setor de atuação, concluímos que 
os serviços das agências de promoção tinham virado commodity. Nesse mesmo instante 
decidimos repensar todo nosso negócio. A partir de então foram surgindo idéias, com base em 
pesquisas e avaliações que as validassem, para criarmos uma nova plataforma de trabalho, em 
benefício dos clientes e funcionando como alavanca para aumentar a competitividade da Bullet 
no mercado.  
 
Chegamos, passo a passo, à plataforma Talkability e, como conseqüência dessa reflexão e da 
implantação de novas metodologias na agência e no relacionamento com nossos clientes, 
vimos que, para evitar incompatibilidades conceituais que prejudicassem planos por nós 
idealizados, o melhor caminho também era a recompra da participação do Interpublic, para 
termos novamente total independência, sem enfrentar um processo de frustração por conflitos 
com as demais empresas que compunham o grupo multinacional ao qual nos ligamos há quase 
seis anos.” 
 
Os 60% de participação acionária que pertenciam ao Interpublic voltaram para as mãos dos 
três brasileiros em agosto deste ano. De lá para cá, sem menosprezar os anos de parceria de 
sucesso, os negócios da Bullet vão de vento em popa, com maior números de jobs na casa, 
bem como balanços financeiros no azul em coerência com os 100 milhões de reais de 
faturamento atingidos no exercício de 2006. 
 
Na verdade, a carteira de clientes da Bullet sempre foi de dar inveja – e um dos motivos que 
animou diversas multinacionais a proporem a compra da empresa aos sócios, até que o 
Interpublic os convenceu a aceitar a associação em dezembro de 2000. Hoje, continua ainda 
mais chamariz, ostentando marcas como Lacta, Kodak, Sadia, Unilever, Volkswagen, 
Sansumg, Arisco, Kraft, Audi, Philips, Pepsi, Reckitt Benckiser. Para atendê-las, a equipe é 
composta por cerca de 80 profissionais, alocados na capital paulista, entretanto aptos para 
trabalhar, inclusive por meio de parcerias, em todo o território brasileiro e em mercados 
internacionais (em breve, novidades serão anunciadas sobre a atuação da Bullet no exterior). 
 
Unidades compostas por atendimento, planejamento, criação e operacionalização agilizam o 
tráfego de informações, mantêm abertos canais de relacionamento diretamente com os 
clientes com jobs em andamento e potencializam as habilidades de todo o time.  



As áreas cobertas demonstram que a Bullet é, atualmente, uma das empresas que oferecem o 
mix de serviços mais completo em seu setor de atuação, em todo o País. 
 
Foi a Bullet a primeira agência de marketing promocional brasileira a desenvolver mecânicas 
baseadas em phone promottion – e ela continua sendo a única capacitada para realizar 
promoções instantâneas usando o mesmo canal de comunicação como recurso. 
 
Sua bandeira também está fincada, com toda pertinência, na área de activation content, para 
geração de conteúdos com potencial para se transformarem em plataformas de ativação de 
marcas. 
 
Na divisão e-Bullet são idealizadas e operacionalizadas estratégias on-line (web), via celular e 
SMS. Entre as empresas do setor, ela é, por exemplo a primeira residente do Second Life, 
comunidade virtual que agrega usuários do mundo todo, numa experiência interativa única 
que mistura real e virtual. A agência, que está presente em outros sites como MySpace 
(www.myspace.com/bulletprom), Orkut e Google Earth, tem lá o Café Bullet. "A nossa 
presença no Second Life começou como uma grande brincadeira. O Café Bullet é um ponto de 
encontro virtual, onde os usuários podem, além de conversar, escutar músicas numa jukebox. 
Mas, como o Second Life já possui mais de um milhão de usuários, também já temos dois 
projetos em desenvolvimento para nossos clientes, que ainda não podem ser divulgados”, 
revela Neto. 
 
Quando o assunto é “stealth”, muito usual no caso de certas categorias de produto, a missão 
da equipe é elaborar projetos que envolvam o consumidor da maneira menos invasiva 
possível, e com alta eficácia, também perseguida, é óbvio, nos materiais de PDV e in store 
marketing; nos trabalhos de incentivo com ações de endomarketing, suporte ao sell-in, 
motivação de equipes internas, de vendas e distribuidores; nas análises e ativação de pequeno 
varejo, compreendendo geoprocessamento estratégico; e na formatação e realização de 
eventos de todos os portes e gêneros. 
 

 
Press kit para Seda Shampoo 
 
O conjunto dessas atividades é conduzido inteiramente sob o escopo da plataforma talkability, 
sendo que elas podem estar interligadas e em simultaneidade para um mesmo cliente. "Não é 
novidade que os limites entre below e above the line estão cada vez mais tênues. Talkability é 
transformar um projeto de promoção em um projeto epidêmico. Viral não apenas na internet, 
mas utilizando todas as ferramentas de comunicação que pudermos acessar", afirma Neto, 
acrescentando que os clientes responderam velozmente a essa nova maneira de fazer 
promoção. “Os projetos têm dimensões muito maiores do que no passado. Migramos de um 
modelo de agência baseado em quantidade para qualidade.  



Atualmente, analisamos o problema do cliente por outro viés. Qualquer job pode ter resultados 
ampliados sob a óptica do talkability.” 
 

 
Estande da Volkswagen no Salão do Automóvel 2006 
 
O “espírito talkability” se difundiu de tal forma na agência que surgiu um blog centrado em 
questões, reflexões e notícias que fazem com que todos na Bullet e em seus clientes fiquem 
muito ligados com as tendências do mercado e do comportamento do consumidor. O endereço 
já recebe mil visitantes por dia, dispondo de quatro editores, e agora englobando um podcast 
semanal. Quem passeia por lá (www.talkability.com.br) sai mais rico, como pode ser 
conferido, em face do número de informações interessantes ofertadas, mas se você quer saber 
se os três donos da Bullet estão, de fato, mais ricos, agora que voltarem a comandar o negócio 
sem divisão de receita com os sócios estrangeiros, confira a entrevista exibida com Neto na TV 
Portal, em três vídeos para facilitar o acesso aos usuários. 
 
 



 
Estande de Audi no Salaão do Automóvel 2006 
 
E ainda dá tempo de conferir, na home do Portal da Propaganda, a campanha promocional 
feita pela Bullet para difundir sua plataforma talkability, atraindo profissionais do mercado com 
uma brincadeira divertida que visa a criação de frases para exposição num full banner, bem 
como a eleição das melhores, valendo um iPod por semana. Já foram contabilizados, com um 
mês de ação, mais de 2.000 votos, envolvendo a participação de internautas de todas as 
regiões do Brasil. 
 
Disponível em: <http://www.portaldapropaganda.com>. Acesso em 7 dez. 2006 
 


