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games). A iniciativa incluiu uma
gincana integrada (online/offli-
ne) em que os participantes
que achassem códigos secretos
poderiam aumentar o valor dos
seus prêmios. Apenas no Orkut,
quase 500 mil pessoas foram
impactadas pela ação. Com isso,
a Samsung teve sua marca reco-
nhecida nas comunidades de
gamers de todo o país, além de
atualizar dados e gerar novos
cadastros, por meio do registro
de 2.680 participantes.
"Este prêmio - Agência do Ano
- é tanto para os funcionários
quanto para os nossos clientes.
Ganhamos nove estatuetas nesta
edição, sendo que oito delas

foram para clientes

distintos", comemora o presi-
dente e diretor de criação da
agência, Mareio Salem.
Durante a entrega dos prêmios, a
agência atraiu a atenção dos pre-
sentes ao levar para a festa uma
modelo caracterizada como uma
"debutante", que lançou a cam-
panha dos 15 anos de mercado
da Salem, que serão completados
no mês de novembro. Sempre
que um executivo da Salem e
um cliente subiam ao palco para
receber um dos prêmios eram
acompanhados pela modelo,
que carregava uma placa com os
dizeres "Salem 15 anos".
Já o grand prix do Prêmio Abemd
foi dividido entre duas agências:

a OgilvyOne, com o case
"Calçada da Fama", para

o Banco Real, e
a Sunset

Comunicação, com a peça
"Pimentas", um trabalho pró-
prio. A Souza Aranha também
figurou entre as agências home-
nageadas, ficando com o prêmio
especial de Criação pelo case
"Metropolitan", desenvolvido
para o cliente Tishman Speyer.
Por fim, a Editora Abril levou o
Melhor dos Melhores de Call
Center pelo case "Estratégia de
retenção no SAC".
Outro ponto alto do evento foi o
anúncio do nome de Alexandra
Periscinoto, da SPCom, que a
partir de agora passa a inte-
grar seu Hall of Fame, destinado
a profissionais de fundamental
e decisiva contribuição para o
desenvolvimento do marketing
direto brasileiro. "Os clientes
premiados são marcas de pri-
meira grandeza no mercado,
como Vivo, Oi, Nokia, Motorola,
Credicard Citi, Cartão Carrefour,
Santander, Itaú, Real, Fiat,Volkse
Editora Abril, entre tantas outras,
o que reflete a importância de
nossa disciplina para as empre-
sas e os mercados onde atuam",
acrescenta Kapuiski.
Segundo ele, os cases premiados
pela Abemd têm vários elemen-
tos em comum, "como empresas
clientes que apostam de forma
séria e constante nessa ferramen-
ta, agências de grande profissio-
nalismo, aplicação correta dos
conceitos e um equilíbrio forte de
qualidade entre estratégia, cria-
ção e resultado". Atualmente, os
setores financeiro, de telecomu-
nicações e assinaturas estão entre
os que mais investem em ações
de marketing direto. "Nosso estu-
do 'Indicares Abemd' mostra que

Case "Pimentas", da Sunset
Comunicação, foi um dos GPs
do prêmio
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o setor financeiro (bancos, pre-
vidência, seguros, cartões) tem
25% de participação no bolo,
seguido de telecom, 16%, e assi-
naturas, 10%. E importante res-
saltar que nos últimos anos vários
outros setores tomaram gosto pelo
marketing direto, como automo-
bilístico, hotelaria, farmacêutico
e saúde e educação."
Kapulski salienta ainda que entre
as disciplinas mais utilizadas
pelas empresas estão as estraté-
gias de cal l center, CRM/databa-
se, internet, logística, impressão
gráfica, listas e tecnologia. Já
os canais mais utilizados
são mala direta, e-mail
marketing, call center,
anúncios de resposta
direta e catálogos. "Mas
o importante é a utilização ade-
quada à necessidade do cliente
em relação aos objetivos e públi-
co-alvo. Nenhuma ferramenta é
mais ou menos importante. O
mesmo ocorre em relação às
mídias, pois o que importa é a
relevância da mensagem e como
ela é trabalhada."
Rara o presidente da Abemd, o
marketing direto nacional não
deixa nada a desejar aos mer-
cados mais evoluídos, como
Estados Unidos e Europa. "O que
eles têm de diferente é que geram
mais volume de trabalho. Todas
as técnicas e disciplinas têm sido
empregadas com competência
por aqui, até porque temos todos
os grandes grupos de comunica-
ção multinacionais atuando em
nosso mercado. É certo que qual-
quer novidade é implantada de
imediato no nosso mercado. Mas
faltam ainda mais listas, embora
a melhor lista esteja dentro de
casa, porque é mais barato man-
ter um cliente do que conquistar
um novo."

Diante da integração das
mídias e do desenvol-
vimento tecnológico,
Kapulski está otimista
em relação ao futuro
do marketing direto
no país e no mundo.
"Tudo precisa estar integrado
para convergir para determinada
marca de uma maneira que não
confunda o consumidor. E esse
trabalho já é feito pelo marketing
direto. Não se pensa mais qual-
quer tipo de comunicação sem o
uso integrado das mídias. Afinal,
o consumidor está fragmentado

» e para atingi-lo é

Criada pela Ogilvy One, a ação
"Calçada da Fama" levou um GP

preciso atuar em várias frentes.
Dessa forma, o futuro do setor
é promissor porque as pessoas
querem ser tratadas de forma per-
sonalizada e é o marketing direto
quem faz isso com maestria."
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