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Os números apurados pela

Abemd -Associação Brasileira das
Empresas de Marketing Direto

confirmam o bom período atraves-

sado pela atividade: o total de receita

ficou em2006 na faixa dos 15 bilhões

de reais, um crescimento de 18%

em relação a 2005. Mas o melhor da

história é que a elevação média dos

últimos seis anos tem sido de 12,4%.

Ao comentar o momento das

áreas de marketing direto, call e con-

tactcenter, eventos e incentivo, Alice

Hirose, responsável pela área de ges-

tão de relacionamento/contato com

o consumidor da Nestlé, observa

que a empresa tem elevado seus in-

vestimentos nessas frentes, até por-
que tem a preocupação de incre-

mentara força de comunicação

integrada das marcas e produtos.

"Temos procurado potencializar os

resultados por meio dos diversos

pontos de contato','argumenta.

Flávia da Justa, gerente de comuni-

cação da Oi,sai em defesa do marke-

ting direto nas estratégias da ope-

' radora, enfatizando que a disciplina

tem tido um papel essencial na

ativação dos negócios.

Explorando as vantagens do seg-

mento de telefonia nessa seara, hoje

a empresa emprega a própria conta

do assinante para realizarsuas ações,
aproveitando as possibilidades de

segmentação para disponibilizar in-

formações e ofertas específicas.

pré-pago, mas a Oi tem desenvol-

vido estratégias diferenciadas, como

o uso dos cartões de crédito para

manter um canal de comunicação

ativo com esse target. O mesmo es-

quema tem sido empregado para

os cartões usados em orelhão."0

mais relevante, como temos perce-

bido neste trabalho, é que a oferta
seja adequada ao cliente, pertinen-

te para o seu perfil"analisa Flávia.

Essa busca por estratégias mais

focadas também tem caracterizado

a atuação da marca nas lojas e na in-

ternet, onde o site mantém um trá-

fego bastante alto, até por causa da

possibilidade de envio de SMS

para os números da Oi.

Numa outra frente, a dos eventos,

a marca tem procurado aproveitar as

oportunidades, porque acredita que

a forma de as pessoas terem expe-

riências com a marca é vivenciando

in loco os atributos de produtos e

serviços. Hoje a Oi está presente em

eventos ligados a música,esporte,

moda etc.

O mais importante, como salienta,

é conseguir ser coerente e consisten-

te na comunicação como um todo,

até porque, apesar das múltiplas op-

ções na abordagem, o consumidor

é um só.

DESAFIO: INTEGRAÇÃO

No caso da telefonia móvel a si-

tuação é um pouco mais complica-

da,até pelo fato de haver um grande

número de clientes no sistema

Não há segredo: a principal difi-

culdade quando se pensa na opera-

cionalização das atividades ainda é

a integração. Alice é uma das que

comentam esse desafio, reconhecen-

do que não é fácil, por causa da di-

ficuldade de se envolver as várias

equipes internas e os diversos parcei-
ros.tudo de forma harmônica e

sinérgica.

Esta também é a preocupação do

Boticário. Segundo Ana Júlia Baumel,

coordenadora de relacionamento

com o cliente/CRC da empresa,as

novas possibilidades são vistas co-
mo excelentes oportunidades, mas

sempre respeitando as especificida-

des do público-alvo e buscando

sinergia entre as mídias, para assim

alcançar os resultados almejados.

Ela concorda que o diferencial hoje

é o poder crescente dos usuários

nas diversas conexões que ele pode

realizar, o que permite uma comu-

nicação cada vez mais segmentada
e específica.'As redes sociais, como

Orkut, Myspace eYoutube,fazem

parte desta realidade1,'observa.

• TECNOLOGIA PARA O BEM E

PARA O MAL

Uma das características do pro-

cesso de evolução dessas áreas é o

aumento exponencial dos novos

recursos que vêm sendo disponibili-

zados em virtude dos avanços

tecnológicos.

É óbvio que as oportunidades que

têm surgido são muito bem-vindas,

porém não há como negarque esse

cenário coloca os profissionais dian-

te de novos dilemas, uma vez que

não é fácil a decisão na hora de

alocar os recursos.

Ao comentar como a Nestlé tem

procurado orientarsuas decisões, Ali-

ce enfatiza a importância da perti-



TEMOS ELEVADO NOS-
SOS INVESTIMENTOS. ATÉ
EM VIRTUDE DA PREOCU-
PAÇÃO DE INCREMENTAR
A FORÇA DE COMUNICA-

ÇÃO INTEGRADA DAS
MARCAS E PRODUTOS.

ALICE HIROSE
NESTLÉ

O MAIS IMPORTANTE É
CONSEGUIR SER COEREN-

TE E CONSISTENTE NA
COMUNICAÇÃO COMO UM

TODO. ATÉ PORQUE,
APESAR DAS MÚLTIPLAS
OPÇÕES NA ABORDAGEM.
O CONSUMIDOR É UM SÓ.

FLAVIA DA JUSTA
01

O DIFERENCIAL HOJE É O
PODER CRESCENTE DOS

USUÁRIOS NAS DIVERSAS
CONEXÕES QUE ELE PODE
REALIZAR.O QUE PERMITE

UMA COMUNICAÇÃO CA-
DA VEZ MAIS SEGMENTA-

DA E ESPECÍFICA.

ANAJÚLIABAUMEL
O BOTICÁRIO

nência para a marca, ou seja, não
se deve perder o foco do objetivo
principal.

O Boticário, como salienta Ana
Júlia,tem buscado novas formas de
se relacionar com seus clientes, até
porque se trata de uma empresa de
"espírito inquieto" É nessa linha que
hoje se acompanha o que os con-
sumidores dizem a respeito da marca
na internet. Um fornecedor especia-
lizado em monitoração e análise do
boca a boca na web entreqa, a cada
mês, um relatório indicando as cita-
ções sobre a marca nos 60 sites mais
populares do país que abrigam co-
munidades on-line, blogs, fotoblogs,
fóruns e sites de compartilhamento
de vídeos usados por brasileiros.

Munidos desses dados, os profissio-
nais de atendimento ao consumidor
da empresa selecionam os comen-
tários possíveis de resposta e iniciam
um diálogo com os internautas."Mui-
tas retornam surpresos com a novi-
dade e sempre satisfeitos por terem
conseguido levar sua voz tão longe1,1

afirma a executiva,salientando que
este material tem se tornado valioso
porgue representa um conjunto de
opiniões espontâneas sobre a
empresa e a marca.

No caso da Oi, Flávia explica que
a empresa tem optado portrabalhar
com diversos fornecedores, o que,
conseqüentemente, aumenta a res-
ponsabilidade da área de comunica-
ção, que precisa ter muito claro os
objetivos para cada uma das ações.
"Quando a estratégia é clara,fica
mais fácil para o anunciante emanar
as informações necessárias"salienta,
lembrando que esta postura tem
exigido que os profissionais de co-
municação sejam multifunção.

Jarbas Nogueira, presidente da
ABT,também chama a atenção para
a importância da integração."0 se-
gredo para o sucesso é o bom con-
trole e a convergência das diversas
mídias em uma única plataforma de
atendimento. Ou seja, a pessoa liga
pelo celular, envia chat ou e-mail,

mas temos que tratá-lo como con-
sumidor único, independente da mí-
dia" comenta.

• ATENDIMENTO DE PRIMEIRA

Focando de modo mais específico
os desafios na área de ca// e contact
center, percebe-se que a demanda
principal hoje ainda é pela questão
da qualidade no atendimento, meta
que não é fácil de seralcançada,prin-
cipalmente quando se entende que
fazer isso bem-feito significa abrir as
portas para o consumidor, tentar es-
tabelecer um relacionamento mais
efetivo.

Para empresas como o Fleury,
que entendem o ca// cenfercomo o
"coração da empresa" a dificuldade
atual é justamente a capacitação das
pessoas."É difícil encontrar profissio-
nais que tenham a habilidade ne-
cessária" reconhece Wilson L. Pedrei-
ra, diretor de operações do SAC do
laboratório.

Esta preocupação justifica-se: o
Fleury realiza atualmente 2,5 mil
exames em seus laboratórios,todos
agendados via área de atendimento,
o que exige um nível de conheci-
mento muito alto dos atendentes,
que,além das questões técnicas,de-
vem saber lidar com clientes muitas
vezes ansiosos, receosos, nervosos
etc.

Uma das medidas adotadas para
aprimorar o serviço prestado, além
dos programas de treinamento e re-
ciclagem, é a busca de pessoas que
tenham vocação para o atendimen-
to. É óbvio que, para isso, as empre-
sas também têm que fazer a contra-
partida, ou seja, investir no funcioná-
rio. No caso do Fleury, como explica
Pedreira, hoje eles têm participação
nos lucros, planos de carreira na área
e remuneração compatível com as
exigências.

Nessa difícil "batalha" para apri-
morar os sistemas, ele reconhece o
importante papel da tecnologia,res-
ponsável por viabilizar o surgimento

de novas ferramentas. Em virtude
da dimensão de suas atividades, o la-
boratório nos últimos anos tem se
destacado no desenvolvimento de
ferramentas próprias."0 emprego
desta ou daquela tecnologia é deci-
dido pela aplicabilidade do recurso
e, claro, do benefício proporciona-
do ao cliente"salienta.

Foi com base nessa estratégia
que, em 1998, o Fleury começou a
disponibilizar resultados de exames
via internet, numa iniciativa pioneira
em todo o mundo na área de saúde,
e que mais tarde passou a oferecer
avisos dos serviços por SMS.

Atualmente o foco são os recursos
da web2.0, priorizando ferramentas
como os canais de c/iotque estão
sendo analisados com atenção. E,
em outra frente, a área de marketing
direto também está na mira.Segundo
Pedreira,trabalha-se hoje no desen-
volvimento de uma ferramenta de
CRM pensando-se justamente em
ações de MD, mas que teriam um
foco mais informativo, de difusão de
conhecimento."0 objetivo é empre-
gar os recursos para elevar o grau
de adesão à marca,gerar um aumen-
to do valor recebido" comenta.

O call center da Avon também
passa por um período muito impor-
tante, de reposicionamento. Para se
ter uma idéia, o investimento em
2006 foi quinze vezes mais alto do
que em 2005. A implantação está
prevista para 2008 e são grandes as
expectativas, pois estamos nos refe-
rindo a um dos maiores projetos
mundiais da corporação neste
momento.

Segundo Júlio César Lopez, geren-
te de atendimento ao consumidor da
Avon, o Brasil foi escolhido para o
projeto-piloto justamente pela com-
plexidade da operação no país, em
virtude, por exemplo, dos limites im-
postos pelo Código de Defesa do
Consumidor.

Entre as novidades, destaque para
a plataforma de treinamento e-lear-



A PESSOA LIGA PELO
CELULAR. ENVIA CHAT OU
E-MAIL, MAS TEMOS QUE
TRATÁ-LO COMO CONSU-
MIDOR ÚNICO. INDEPEN-

DENTE DA MÍDIA.

JARBAS NOGUEIRA
ABT

O EMPREGO DESTA OU
DAQUELATECNOLOGIA É
DECIDIDO PELA APLICA-

BILIDADE DO RECURSO E.
CLARO. DO BENEFÍCIO
PROPORCIONADO AO

CLIENTE.

WILSON L. PEDREIRA
FLEURY

ATENDÊNCIA É QUE NO-
VOS SEGMENTOS ECONÔ-
MICOS PASSEM A INVES-

TIR NA ÁREA, ENTENDEN-
DO QUE O CALL CENTER

É UMA FORMA RÁPIDA.
EFICIENTE E ACESSÍVEL
DE CRIAR UM CANAL DE

COMUNICAÇÃO COM
SEUS PÚBLICOS.

ANNAZAPPA
PLUSOFT

ning, em estudo desde 2005, quan-
do a empresa pesquisou as oportu-
nidades no mercado e optou por
desenvolver uma ferramenta própria.

A necessidade de investir nessa-
área está embasada na certeza de
que, cada vez mais, o que fará a dife-
rença é ter profissionais engajados.

Ao lado de políticas de remune-
ração mais adequadas, a Avon tem
adotado medidas simples, mas que
se mostram eficientes,como a libera-
ção do emprego de internet, MSN
etc.

A prioridade na escolha dos re-
cursos, salienta Lopez,é usara tecno-
logia para humanizar cada vez mais
o atendimento,fugindo da tendên-
cia da robotização.tão em voga há
alguns anos eque finalmente vem
perdendo força.

• CURVA ASCENDENTE

Da parte das fornecedoras de ser-
viços para a área deSAC,a boa notí-
cia: entre as empresas consultadas,
todas conseguiram elevar o fatura-
mento no último ano,o que compro-
va que o mercado está aquecido.

Uma dos movimentos positivos
nessa área foi a implantação do Pro-
bare - Programa Brasileiro deAuto-
Regulamentação do Setor de Relacio-
namento, iniciativa das entidades do
setor e que tem a ABA como uma
das signatárias.O Código de Ética de-
termina, entre outras regras, horários
e dias-limite para abordagens e cla-
reza na oferta de produtos.Mas o
programa inclui ainda ouvidoria,se-
lo de ética e Norma de Maturidade.

Alexandra Periscinoto, presidente
da SPCom, chama a atenção para o
amadurecimento do programa no
último ano, com mais empresas cer-
tificadas, o que é um movimento
importante para a evolução do
segmento.

Ainda entre as boas-novas, Noguei-
ra inclui o clube de relacionamento

Fala Aí! (www.clubefalaai.com.br),
dirigido aos profissionais do setor e
que tem como objetivo a valoriza-
ção daqueles que atuam na área de
telesserviços."A missão é criar uma
rede de comunicação com esse pú-
blico, oferecendo informações, pro-
dutos, serviços e entretenimento de
qualidade" comenta.

Analisando a movimentação do
mercado, Anna Zappa, diretora co-
mercial da Plusoft, observa que o
crescimento do setortem sido cons-
tante nos últimos dez anos, impul-
sionado pelas estratégias e expe-
riências de sucesso. Ela julga que a
tendência é que novos segmentos
econômicos passem a investir na
área,entendendo que o call centeré
uma forma rápida,eficiente e acessí-
vel de criar um canal de comuni-
cação com seus públicos.

Para a Plusoft e Plurismídia,
2007tem sido um ano importante,
segundo Zappa, sobretudo no que
se refere aos negócios fechados nas
áreas de saúde e educação, com a
implantação de projetos importantes.

Outra questão importante levanta-
da pelos entrevistados é que o setor
de call center pode estar se aproxi-
mando da fase de maturidade, com
uma elevação mais baixa do que a
registrada nos últimos cinco anos.

Na ACS, como informa Hamilton
Reis, superintendente de contactcen-
ter, o destaque é para os novos ne-
gócios fechados com os clientes da
casa, em especial os do setor de te-
lecomunicações, e também para as
iniciativas desenvolvidas com em-
presas do setor bancário, da área de
saúde e de serviços aéreos. "Nosso
foco de crescimento é muito mais
qualitativo,do ponto de vista de agre-
gar valor aos serviços tradicionais e
novas ofertas, do que crescimento
em grandes volumes de contact
center" atesta.

Esse posicionamento está funda-
mentado na crença de que o setor
corre o risco de entrar numa"espira

negativa"ou seja,a pressão de quem
contrata para a redução dos custos.
Segundo Reis, a ACS empresa tem
procurado não entrar nesse jogo,
até para assegurara qualidade da
mão-de-obra empregada.

A Proxis também não tem do
que reclamar, uma vez que conquis-
tou, no último ano,aproximadamen-
te quarenta projetos novos. No caso
daTMS Call Center, Diogo Morales,
diretor-geral da operação, explica
que a necessidade de maiorenvolvi-
mento no negócio traduziu-se na
expansão das atividades para Busi-
ness Process Outsourcing (terceiriza-
ção de processos de negócios), na
qual se agrega serviços como audi-
toria de vendas, gestão de fraudes
e monitoria.

Para qualificar os talentos, este ano
foi lançado o programa Crescer, que
envolve os 4,2 mil funcionários e ba-
seia-se em três pilares: atitude, co-
nhecimento e sustentabilidade. Fo-
ram inaugurados dois endereços,
em Alphaville e Barra Funda,e credi-
ta-se o crescimento de quase 40%
no número de funcionários em
doze meses aos clientes atuais.

A performance das operações de
marketing direto não foi diferente:
todas as empresas consultadas afir-
maram que o mercado está com
uma boa demanda de trabalho.

Flávio Salles, presidente da Sun/
MRM Worldwide,faz uma coerente
análise sobre esse movimento, sa-
lientando que o crescimento do se-
tor acontece por causa do processo
de amadurecimento do mercado
no que se refere ao uso do marketing
direto e de relacionamento e tam-
bém pelo crescente espaço que as
ferramentas digitais estão conquis-
tando no m/x de comunicação das
empresas.

Um aspecto positivo, indicado
por Roberto E. Martinez,sócio-diretor
da Diretotal, é o fato de as compa-
nhias estarem conseguindo diversifi-
car a carteira de clientes. No caso



O SETOR CORRE O RISCO
DE ENTRAR NUMA"ESPI-
RAL NEGATIVA: RESPON-
DENDO À PRESSÃO DE

QUEM CONTRATA PARA A
REDUÇÃO DOS CUSTOS.

HAMILTON REIS
ACS

A NECESSIDADE DE IN-
VESTIR NA QUALIFICAÇÃO

DA EQUIPE ESTÁ EMBA-
SADA NA CERTEZA DE
QUE. CADA VEZ MAIS, O

QUE FARÁ A DIFERENÇA
É TER PROFISSIONAIS

ENGAJADOS.
:

JÚLIO CÉSAR LOPEZ
AVON

ATECNOLOGIA É SEM-
PRE IMPORTANTE. MAS

COMO POTENCIALIZADORA
DE IDÉIAS. E NÃO EM

SI PRÓPRIA.

LUIZ BUONO
FÁBRICA

da empresa, comemora-se o fato de
hoje se trabalhar com setores como
os de materiais de construção, ali-
mentos, bebidas,pneus, ferramentas
elétricas, agronegócios, autopeças,

financeiras e cosméticos.

No grupo Ogilvy One, que deve
elevar seu faturamento na casa dos
35% em relação a 2006, o diretor-ge-
ral Renato de Pauta explica que as
áreas que têm puxado o crescimen-
to são a de inteligência, responsável
pelos projetos de consultoria de
CRM, e a que trabalha com inicia-
tivas na área digital.

Entusiasmado, Guto Cappio,vp
de criação da Sunset,revela que con-
seguiu realizar diversas campanhas
integrando diferentes ferramentas
de comunicação sob o mesmo con-
ceito."Saímos do discurso para a
prática com conceitos como brand
experience, conectividade e integra-
ted marketing" comemora.

Ao comentarem os desafios que
ainda são enfrentados,os executivos
de MD indicam como principais:

• as análises superficiais que são
feitas da questão do custo, por parte
dos clientes, e a dificuldade, do lado
das agências, em definir os custos
dos projetos on-line e de mobile;

m a dificuldade em encontrar profis-
sionais para atuar nesses ambientes
cada vez mais complexos;

• com tantas plataformas de con-
tato com o consumidor, é preciso
pensarem estratégias multidisciplina-
res e integradas;

• a necessidade de quebrar barrei-
ras, de acreditar nas idéias das agên-
cias de vanguarda, enterrando de
vez os propalados below e above
the Une;

m conseguir o comprometimento
da alta cúpula das empresas com as
estratégias dirigidas.

Ao refletirem sobre a questão da

tecnologia, os executivos destacam
as possibilidades inéditas de intera-
ção e relacionamento oferecidas pe-
la internet, mas julgam que ainda é
preocupante o fato de muitas ações
terem uma"pegada"de mídia tradi-
cional.

Com pertinência, Luiz Buono,vp
de planejamento e atendimento da
Fábrica,chama a atenção para o
fato de que várias empresas ainda
se preocupam bastante com as pos-
sibilidades,dando pouca ênfase à
qualidade das idéias e estratégias
para fazer com que suas campanhas
mobilizem seus consumidores.'A tec-
nologia é sempre importante, mas
como potencializadora de idéias, e
não em si própria" menciona.

Salles observa que marketing
direto caminha para um processo ir-
reversível de digitalização, ou seja,
o uso de ações e ferramentas on-line
cresce muito e, em alguns casos,
substitui os trabalhos off-line.

Para manter-se pari passu nesta
tendência, a Sun MRM tem investi-
do na contratação de profissionais
com experiência em marketing digi-
tal — nos últimos oito meses foram
onze pessoas com este perfil —,
além de contar com o apoio do La-
boratório de Mídias Emergentes
localizado em Los Angeles,Califór-
nia.^ missão do grupo é conhecer,
entender, testar e recomendar, para
todas as agências da rede,ferramen-
tas, tecnologias e estratégias que
surgem no mundo digital"detalha.

• PORTAS ABERTAS

Novas tecnologias são bem-vin-
das na área de call center, mesmo
porque o desenvolvimento de ferra-
mentas que ajudem a agilizar o aten-
dimento é um dos pontos-chave
de sucesso dos serviços mais bem
estruturados. Haja vista as facilidades
advindas, por exemplo, das platafor-
mas de call center \P, dos sistemas de
gerenciamento de chamadas, das
soluções de gerenciamento pessoal
e das soluções de CRM.

Não há como negar.também,
que cada vez mais existe facilidade
de acesso para um número maior
de empresas. O diferencial, então, é
como aplicar.acompanhare mensu-
rar o emprego dos novos recursos.
"O principal é detectarem que mo-
mento de relacionamento estou
com determinado público e qual é
a melhor forma de abordagem"
enfatiza Alexandra.

Comentando as inovações, Anna
Zappa cita o emprego de aplicati-
vos gue têm se consolidado, como
web based,VOIF!SMS e outros recur-
sos que otimizam e barateiam a in-
teração com os clientes, permitindo
atuarem tempo real e de forma as-
sertiva sobre as bases de conheci-
mento, gerando maior índice de
acerto nas estratégias de relaciona-
mento a um menor custo.

Uma de suas preocupações é a
questão do investimento, nem sem-
pre planejado adequadamente."A
necessidade de implantar o projeto
é urgente, mas a viabilização é mais
lenta em virtude da demora na to-
mada de decisão acerca dos investi-
mentos. Muitas vezes boas iniciativas
são adiadas ou ficam comprometi-
das"adverte,frisando que a reco-
mendação, nesses casos, é que os
projetos de relacionamento sejam
iniciados mesmo que de forma tími-
da, crescendo a partir do sucesso
das estratégias implementadas.

Para Reis, é preciso atentar tam-
bém para a necessidade de prestar
atenção ao lado humano do aten-
dimento, com foco nas pessoas que
a atividade necessita para garantira
qualidade final do serviço prestado
ao cliente.

"Como as pessoas são o maior
gargalo para a qualidade e a produ-
tividade em serviços nessa área, é
mister transformar conhecimento
tácito em estrutural.Os recursos tec-
nológicos são importantes aliados
neste processo" concorda Jimmy Cy-
gler, ceo da Proxis Contact Center
e da Resolve! Enterprise Services.



• DISPUTA ACIRRADA

Ainda com relação ao emprego de

novas abordagens, um dos desafios

é como lidar com a crescente concor-

rência entre os fornecedores de di-
versas áreas.

Cada um tem sua "receita" para

sobreviver nesse cenário de disputa,

que.como destacaram nossos entre-

vistados, nem sempre acontece nas
mesmas condições. Como salienta

Anna.tal qual em outros segmentos
há aventureiros nesse mercado, por

isso a velha tática de avaliar o histó-

rico da operação ao longo dos anos

é mais do que válida."Mas a concor-

rência é sempre benéfica, pois nos

motiva a inovar e buscar diferenciais

competitivos" observa.

Patrícia Rozenbojm, diretora da

ConsumerVoice, acredita que os

fornecedores devem alterar os para-

digmas do mercado,transformando

a visão de oferta de produto para

oferta de serviço,o que significa pro-

ver não só a ferramentas para arma-

zenagem de dados, mas também

infra-estrutura tecnológica para

a excelência da operação.

Focando a área de marketing di-

reto, Buono também vê como saudá-

vel e oportuno o crescente número

de fornecedores."A concorrência au-

menta.a especialização idem,e as

empresas são obrigadas a estar aler-

tas para as novas possibilidades de

parcerias"comenta.

Esta também não é uma questão

que preocupa Cappio,que acredita

que o detentor das demandas será
sempre quem desenha a estratégia e

integra os meios.

Desyse Dias Leite, sócia-diretora

da Copyright,concorda que esta é a

nova realidade: as soluções e comu-
nicação muitas vezes passam por

meios cada vez menos convencio-

nais."O Leão de Ouro de Filme em

Cannes foi para um trabalho feito pa-

ra a internet; e o de Direct ficou com

uma agência de propaganda. Cada

vez mais o reino é da idéia,venha

de onde vier.Sinal dos tempos','argu-
menta.

• BRAND EXPERIENCE

Numa análise positiva da área de

eventos, Andréa Galasse, diretora-ge-

ral do Banco de Eventos, observa

que a atividade vem sendo privile-

giada nos projetos dos anunciantes.

'As grandes agências estão mais fo-
cadas e adquiriram maior expertise

no tipo de ação a ser desenvolvida,

permitindo um melhor entendimen-

to da logística e menor risco de er-

ros, e também no tipo de target,ou

seja,conhecem o público do cliente,

seus hábitos de compra e seus

comportamentos" comenta.

Para responderá demanda,que

aumentou no último ano, a Power,

como revela Adriana Salles,sócia-di-
retora de criação e planejamento

da agência,transformou o que era

um departamento em uma área

com independência comercial. Um

dos projetos conquistados foi o

evento de lançamento do Renault

Logan, prospectado diretamente
pela unidade.

Na Samba, como relata o sócio-

diretor Kito Mansano, o foco em 2007

foi o evento proprietário, o campeo-

nato mundial de gomes, que acon-

teceu em junho. Para o segundo

semestre, ele explica que são boas

as possibilidades, o que gera agora

a expectativa de uma elevação de

20% no faturamento.

Há consenso que bons projetos

dependem do entendimento de que
as iniciativas devem ser vistas como

ferramentas estratégicas para os ob-

jetivos da marca.Para tanto,é impor-

tante conhecer os objetivos, a cul-

tura e as especificidades de cada

marca.

Os fornecedores da área não

escondem que um dos problemas

nessa área é a questão do prazo,

ao lado da escolha correta dos par-

ceiros selecionados e da disposição

m A PREOCUPAÇÃO EM INTEGRAR AS
DIVERSAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO
COLOCA O MARKETING DIRETO EM POSIÇÃO
DE DESTAQUE,PRINCIPALMENTE PELASUA
CAPACIDADE EM TRABALHAR OE MODO
MAIS FOCADO E MENSURÁVEL.

. É ÓBVIO QUE OS NOVOS RECUR-
SOS SÃO MUITO BEM-VINDOS, PORÉM
NÃO HÁ COMO NEGAR QUE COLOCAM
OS PROFISSIONAIS DIANTE Oi NOVOS
DILEMAS_,Mk VEZ QUE NÃO É FÁCIL
A DECISÃO NA HORA DE ALOCAR AS
VERBAS.

. MAIS DO QUE DEBATER O EMPREGO
DESTA OU DAQUELA FERRAMENTA,0 QUE É
REALMENTE IMPORTANTE É A ESTRATÉGIA
TRAÇADA PARA A MARCA.ffM QUEM
DEVE ORIENTAR AS AÇÕES.

m A TENDÊNCIA DE PROFISSIONALI-
ZAÇÃO DA ÁREA DE ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR É EVIDENCIADA POR
INICIATIVAS COMO O PROBARE,QUE
DEVE AJUDAR A ELEVAR A QUALIDADE
DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

em inovar."0uvimo§jmuito que
é importante ver coisas novas, mas

muitos recuam e voltam ao feijão-

com-arroz1,1 reclama.

Comentando o aspecto da tec-

nologia, Mansano chama atenção

para as vantagens de se contar com
uma projeção diferenciada para um

evento e até a participação em

ações via SMS ou outras novidades.

Sua inquietação, neste caso, é com

a postura dos órgãos competentes,

que devem se atualizar e acompa-

nhar o desenvolvimento do mer-

cado.

O MD CAMINHA PARA
UM PROCESSO IRREVER-
SÍVEL DE DIGITALIZAÇÃO.
OU SEJA, O USO DE AÇÕES
E FERRAMENTAS ON-LI-
NE CRESCE MUITO E, EM

ALGUNS CASOS. SUBSTI-
TUI OS TRAE3ALHOS

OFF-LINE.

FLÁVIO SALLES
SUN/MRM

AS SOLUÇÕES E
COMUNICAÇÃO PASSAM
POR MEIOS CADA VEZ

MENOS CONVENCIONAIS.
CADA VEZ M AIS O REINO
É DA IDÉIA.VENHA DE
ONDE VIER. SINAL DOS
TEMPOS.

DEYSE DIAS LEITE
COPYRIGHT

OUVIMOS MUITO QUE É

IMPORTANTE VER COISAS
NOVAS, MAS MUITOS RE-
CUAM E VOLTAM AO FEI-
JÃO-COM-ARROZ.

KITO MANSANO
SAMBA

ecarvalho
Text Box
Fonte: Revista da ABA, ano 10, n. 95, p. 30-37, jul. ago. 2007.




