
Aposta na mensuração
Capacidade de aferir os resultados em tempo real
é o grande diferencial do marketing direto

F alar que o marketing direto é uma das disciplinas
do futuro é chover no molhado, pois não é de hoje
que o anunciante, em seu discurso, fala em otimizar

ao máximo sua verba e ter a possibilidade de aferir com

precisão os resultados advindos de sua comunicação. Ne-
nhuma outra ferramenta é tão precisa nesse ponto quan-
to o marketinq direto, ou marketing de relacionamento,
como também é chamado.
Para Efraim Kapulski, presidente da Associação Brasileira de
Marketing Direto (Abemd), o marketing direto, em um futu-
ro próximo, passará a se chamar, simplesmente, marketing.
"O marketing direto é a única forma de comunicação que

tem como foco principal a mensuração do resultado. Essa
vocação intrínseca é muito relevante, e cada vez que o clien-
te se dá conta disso passa a utilizar mais ainda a disciplina"
diz.
Kapulski diz que o futuro do
marketing direto é brilhante,
principalmente em função das

novas mídias. "Nenhuma ferra-
menta casa melhor com
a internet do que a
nossa disciplina,
por exemplo." O
executivo acredi-
ta que a relação
da publicidade
com o marketing
direto será muito
tranqüila, até pelos

próprios grandes
grupos de comu-
nicação, que há
tempos já incorpo-
raram o marketing
direto em seu bojo,

"e hoje isso é uma coisa inexorável", completa.
Já Luiz Buono, sócio da Fábrica Comunicação Dirigida, afir-
ma que as agências de marketing direto vão invadir a praia
da propaganda em alguns aspectos, como, por exemplo,
na criação de peças na internet. "A interatividade irá tomar
conta do marketing de relacionamento, e nós não temos
uma tradição de qualidade na criação dessas peças. Tere-
mos que aprender, mas com uma inteligência diferente
do pessoal da propaganda, que mira impactos. Nós temos
que visar conexão e mensuração" ressalta.
Buono crê que o marketing irá assumir um papel cada

vez mais importante dentro do mercado, pois as mar-
cas precisam se diferenciar, se segmentar e desenvolver
produtos específicos para necessidades específicas. "Não

dá mais para fazer uma campanha e esperar três meses
pelos resultados. No marketing direto, o mo-

nitoramento já ocorre durante a realização
da campanha. Temos agilidade para fazer
correções de rota, o que dá uma vantagem

competitiva muito grande em relação a
outras disciplinas" diz, citando

também um segundo pon-
to: "Há uma tendência
crescente de envolver
o consumidor em uma
determinada ação, e
nada melhor para isso
que trabalhar com uma

ferramenta onde você
pode mensurar cada
interação com o consu-
midor e redirecionar a
estratégia do cliente de
acordo com cada intera-
ção, como se fosse uma

'campanha ao vivo'".
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