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RMD - Como você chegou no Marketing
Direto?
Salem - Fiz administração na Getúlio Vargas.
Na época da faculdade já caminhava muito mais
para o área criativa. No trabalho de conclusão
fiz um projeto de arquitetura, diferente do perfil
dos alunos que estavam se formando. Depois

fiz especialização em marketing e finanças. No
penúltimo ano teve um curso de Marketing Direto

na própria GV. Nesse curso teve uma prova e o
primeiro colocado seria convidado a trabalhar
na Souza Aranha. Foi assim que comecei. Na

época, percebia que o Marketing Direto juntava
um lado racional com o lado de comunicação.

Entrei como estagiário na área de atendimento e
planejamento. Ainda não existia área de criação.
Na agência, fui caminhando, passei pela sala de
tortura (risos) do Eduardo (presidente da Souza
Aranha) com os livros que você tem que ler a

tarde inteira, verdadeiras bíblias de Marketing
Direto. Sempre achei o Eduardo um cara bri-
lhante e sempre olhei para ele como um cara
muito bom para estar do lado. Larguei outras
opções de carreira, como na Johnson & Johnson,
porque acreditava que no Souza Aranha iria

aprender mais - penso que a opção foi certa.
Isso em foi 1987, quando me formei. Em 1992
abri a Salem.

RMD - Há 20 anos, o Marketing Direto no

Brasil era para poucos?
Salem - Era muito menos do que hoje, claro,
com menos agências, mas tinha aquela coisa

do algo de novo, o que é muito legal. Era uma
ferramenta precursora. O Eduardo era um cara
precursor e isso era muito bom. Esse período foi
rnuito produtivo e saudável. Crescemos juntos.
Lembro que na semana que entrei na Souza
Aranha a Maria Luiza Piccioli (diretora da Inte-
ract) foi embora, então ficamos só Eduardo e eu
e fomos juntos. Ele me deu muita oportunidade,
até hoje somos amigos. Essa foi uma passagem
muito importante na minha formação.

RMD - Mas você era um cara de pla-
nejamento e atendimento, de paletó e
gravata, né?

Salem - Eu queria criar. No verdade não
sabia que queria criar, mas nos planejamentos
já criava cores, nomes e um monte de coisas.
Assim, o planejamento não ficava tradiciona.
Nessa época, tive contato com a Deyse (Dias
Leite), da Copyright, que criava para a Souza

Aranha. A gente grudou, se deu muito bem e eu
pensei: "é isso que quero fazer". Então, com 20
e poucos anos, comecei a criar e me dediquei
totalmente a essa profissão. Por isso, abri a
Salem, porque a Souza Aranha era consultoria

e queria manter essa vertente. De repente até
seria bom ter passado por outras agências, mas
fui direto para Salem. Ao mesmo tempo tive
oportunidade de ir à DMA, fiquei encantado.
Olhava o prêmio ECHO e falava: "um dia vou

ganhar esse prêmio".

RMD - Como foi o início da Salem?

• Quando abri a Salem, em uma salinha
no Centro de São Paulo, não tinha nada, nem
dinheiro, nem clientes. Mas pegava os trabalhos
que já tinha feito na Souza Aranha e batia de
porta em porta, até que um dia um cliente me
deu uma oportunidade. Era uma empresa de
ferramentas chamada Bachert, concorrente da
Trarnontina. Mas o grande cliente que mexeu
comigo foi a Sharp, através da Sid Informática.
Aí minha história começou a mudar. Logo depois
ganhei a conta da Philip Morris, com um projeto
para o programa de relacionamento de Malboro.

Outro cliente que deu um grande impulso na
Solem foi a Parmalat, que foi nosso primeiro
Prêmio ABEMD.

RMD - É difícil fazer um trabalho e não
pensarem Prêmio?

Salem - O que vai ganhar a gente nunca sabe.
Sempre tento fazer um trabalho diferenciado.

Quando estou criando não penso diretamente
no prêmio. Sempre vou ser perfeccionista em
todos os detalhes, na impressão, no resultado,
na abordagem. Também faço vários trabalhos
que não vão para prêmio porque não cabem
em prêmio. Penso em fazer um trabalho que
encante os clientes

RMD - Mas tem aquele job também que

não dá para viajar muito, tem que ser o
básico...

Salem - Fazemos muito isso também, claro. E
legal ter esse equilíbrio. Agora uma coisa que é



verdade: os clientes podem falar que não, mas
amam os prêmios. Quando eles vêem o nome

deles lá em cima, sendo reconhecido, é muito
bom. Cliente adora prêmio internacional, adora
o Prêmio ABEMD.

RMD - Você já participou diretamente do
Prêmio ABEMD, pelo comitê e como jurado,
que avaliação você faz?
Salem - Diferente dos outros, o Prêmio ABEMD
tem um foco. Quem participa desse prêmio tem
que aceitar e ir em frente. É uma premiação
que valoriza muito a porte de resultado e a
estratégia, mas não deixa de premiar a criação.
Não é um prêmio cujo resultado vai encher os
olhos em termos de idéia criativa, mas é um

prêmio importantíssimo, é o maior do Brasil.
Não tem como ficar de fora. Eu gosto, participo,
acredito no Prêmio e, além disso, sei que é
seríssimo. Não tenho dúvidas que o Efraim
(Efraim Kapulskí, presidente da ABEMD e do
Prêmio) e o Eduardo (Souza Aranha, presidente
do júri) fazem um papel brilhante no Prêmio
ABEMD.

RMD - Você se notabiliza pela criação em
Marketing Direto. Na tua opinião, qual o
peso da criação em uma campanha?
Salem -A primeira coisa em Marketing Direto

é o target. Seria uma loucura da minha parte
falar que o database e para quem você vai
mandar a mensagem não sejam importantes.
Em qualquer ferramenta, como em propagan-

da, se eu não acerfar o target não adianta.
Posso fazer um comercial de 30 segundos e
botar a Ana Maria Braga cujo objetivo é o

executivo - dancei. Primeiro é como atingir o
público, depois que estou com o público certo
com certeza é a criação, é o grande decisor. Pm
mim é o público, o canal e depois a mensagem.
Depois que acertei o público vem a mensagem.
Fiz a mensagem apropriada, vejo o canal certo

para chegar nele.
Não acho que dá para dividir entre o target e a

mensagem porque são coisas separadas. Não dá
para você dar 30% de criação. Acho assim: pri-
meiro é 100% o target, depois 100% a criação.
Eu mudaria essa questão de dar prioridade para
um ou para o outro... em um prêmio sim, porque
no prêmio é uma única nota, mas aqui sempre
falamos qual é o target antes de começar.

RMD - Como foi ser convidado para ser
presidente do júri do Direct, em Cannes?
Salem - - Quando aconteceu o convite há uns 6
ou 7 meses, foi uma notícia muito forte. Afinal,

serei o primeiro latino-americano a ocupar essa
posição no Direct onde só são convidados presi-

dentes de agências mundiais. Foi uma pancada
positiva e não podia falar com ninguém sobre
isso. Positiva, mas desafiadora. Não é aquela
coisa de 'vamos lá assistir o festival', como a
gente sempre faz. Enviei várias informações,
respondi vários e-mails com informações sobre
minha carreira, meu currículo completo. Estou
muito orgulhoso pois vou presidir o maior corpo

de jurados do festival, são 31 pessoas. Espero
que isso seja muito gostoso e saudável.

RMD - Como está a preparação para o

festival?
Salem - Sobre minha preparação, pretendo
conversar com todos os presidentes que já
foram em Cannes, o Marcelo Serpa, Nizan

Guanaes, o Anguita (Júlio) de promoção,
com o PJ (Pereira) de internet. Quero ter as

diferentes visões do que foi para cada um. A
segunda coisa que quero fazer é, quando for
divulgada a lista de jurados, me comunicar
com todos. Quero conhecer os jurados, saber
sobre eles, o que fazem... quero quebrar o
gelo antes do jantar de abertura. Quero me
relacionar com eles. Também quero receber as
peças brasileiras, porque qualquer dúvida que
os jurados tenham vão perguntar para mim.
Claro que serei absolutamente isento, isso é

muito importante. Esse negócio de poder mexer
os pauzinhos não existe. E por último gostaria
que à medida que forem chegando as peças e

sendo aprovadas ir conhecendo esses trabalhos
- acho que o festival não vai aprovar isso, mas
quero fazer a lição de casa, afinal, vou para

trabalhar. Durante a semana é hotel-festival,
não quero saber de mais de nada. Se os jurados

forem embora e eu precisar ler as peças no dia
seguinte vou ler, vou trabalhar e quero que isso
seja um orgulho para o Brasil e para América
Latina. Já estou com os olhos no trabalho de
Cannes, estou focado e quero fazer direito.
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RMD - E qual será o principal desafio nessa

empreitada?

Salem - O desafio vai ser o que vamos en-

tregar de resultado opôs o julgamento. Cannes

está mudando muito e Marketing Direto tem a

responsabi idade de preservar a sua área, de pre-

servar sua identidade. Isso é o mais importante e

é um desafio grande. Meu foco em Cannes será

a busca da idéia, claro que com resultado, uma

grande idéia com uma grande execução. Vamos

olhar para a grande idéia, o grande resultado,

a gronde execução e tirar aquele ônus da inte-

gração sobre a responsabilidade suprema do

Marketing Direto. A integração das ferramentas

digital e Marketing Direto acontece mesmo, mas

não é porque uma peça foi offline que vamos

deixar de olhar com o máximo de carinho

RMD - Isso foi uma discussão grande no ano

passado, porque se tem o Titanium...

Salem - Cheguei o escrever alguns artigos sobre

isso. Vamos tirar esse ônus do Marketing Direto,

vamos tirar essa responsabilidade absoluta de

ser o integrador. Se a propaganda premia um

filme, o press premia um anúncio impresso, no

Direct vamos premiar campanhas de Marketing

Direto.

RMD - Os prêmios ajudam a agência ganhar

clientes?

Salem - O Prêmio não ajuda a ganhar, mas

trabalha sua imagem. Por exemplo, com a his-

tória que temos no Prêmio ABEMD construímos

e continuamos construindo uma imagem de

agência criativa. É um ganho que temos que

preservar, que não é fixo por muito tempo. Em

todos os anos de Prêmio ABEMD, a Salem nunca

deixou de participar e em nenhuma edição deixei
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de ganhai troféus. Isso cria uma consistência, a
Salem não teve ano sabático, isso é legal.

RMD - Mesmo sabendo que não vai ga-
nhar tantos prêmios como gostaria, você
participa?
Salem - Passei da fase de ficar me lamen-
tando porque não ganhamos com aquela peço.
Sabemos que um prêmio por mais estruturado
que seja, como é o Prêmio ABEMD, nunca é
racional, não é carresiano. Você tem que entrar
para jogar mesmo. Um ano é melhor, outro
nem tanto... Às vezes uma peça cai na graça
de todo mundo, outras vezes não cai. O que é
certo no Prêmio ABEMD é que, se o resultado
e a criação são bons, a peça é destaque. Mas
criação é algo subjetivo, é de cada um. Nesse

ano fizemos diferente - comecemos inscrevendo
em prêmios internacionais. Então, o que eu vou
inscrever na ABEMD já passou por Cannes, por
Copies, peloAmauta.

RMD - Você tem a contabilidade de quantos
prêmios tem?
Salem -Juro que queria fazer (risos). Leões
eu tenho quatro, ECHO devo ter entre l O ou 12.
Prêmio ABEMD e Caples tenho bastante. Confesso
que não sei quantos.

RMD - Qual a tendência do uso da internet
no Marketing Direto, ela pode descolar
totalmente?

Salem -Tudo depende do case. Aqui ternos
duas coisas muito claras. Tenho uma empreso
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que é produtora de internei, faz site, hotsite,
banner, etc. E tenho profissionais ligados ao
Marketing Direto que fazem relacionamento
digitai, fazem peças de relacionamento. Apesar

de ter uma produtora de internet na Salem,
estamos caiando as trincas de criação com os
caras digitais, tirando todo peso da produtora,
da nossa empresa digital. Para Renault, por
exemplo, fazemos tudo: site( relacionamento,
mídia online, tudo. Mas para alguns clientes que
querem ações pontuais, fazemos no Marketing
Direto mesmo. O envolvimento do Marketing

Direto na área digital é grande, só não acho que
existo uma substituição. Acho que se acomoda.
O DVD não substituiu o cinema - ir ao cinema
é uma atividade absolutamente analógica,

encontrar alguém é uma atividade analógica.
Receber um cartão físico é tão gostoso, não vou

mandar um e-mail e a flor chegar depois. Passa-
mos por uma revolução digita, como aconteceu
com a revolução industrial. A digital é a grande
revolução, ela mudou a forma da gente pensar.
A interatividade já é uma coisa do nosso dia-a-
dia, não tem como separar e para nós também

não dá mais para analisar separado.

RMD - O que ainda pega no Marketing
Direto?

Salem - O que pega de verdade ainda é o
pensamento nas empresas. Percebo que o

Marketing Direto está no midle managernent,
agrupado com as ferramentas que têm investi-

mentos similares. Não dá para fechar os olhos
para isso. Não adianta, se o cara investe RS
50 milhões em propaganda, é natural que a
atenção vá para o maior investimento; se ele
dedicar RS 2 milhões para Marketing Direto
a atenção será proporcional. Não diria que é

uma limitação. Diria que o Marketing Direto
está no seu lugar, como uma ferramenta muito
potente e que tem seu pape! na estratégia de
comunicação.

Você deve ter sido muito sondado

por multinacionais, quando vai acontecer a
venda da Salem?

Salem - Uma vez, ouvi um dono de agência
de propaganda fa lar que nunca venderia a

agência e depois de quatro anos ela foi vendida.
Diria que nesse momento não passa na minha
cabeça. Todos os 'nãos' que eu dei foram 'nãos'

conscientes. Não me ar repend i de ter dado
essa resposta, mas não posso falar que nunca
venderei, porque não sei o dia de amanhã. Hoje
tenho convicção que gosto de ser independente
e nacional, sem ter que preencher relatórios

para fora, em poder ser criativo... Gosto disso,
de dar certo no Brasil. Mas sempre mantenho
as portas abertas, agradeço o interesse, mas...
grandes donos de agências mundiais são meus

amigos, porque negociamos direito e não de
forma displicente.

RMD - Você falou de propaganda. Você fez

o caminho inverso das grandes agências.
Como o Marketing Direto está influenciando
nisso?

Salem Muito. Quando apresento a agência de
propaganda a base é: nós estamos acostumados
a trabalhar com resultados, a nossa origem é

essa e também temos uma origem de criação,
ou seja, o caminho para essa nova propaganda,
essa propaganda mais diretiva e direcionada,
focada em resultados, que é a propaganda
que vem surgindo no mundo com mais canais.
Sinto claramente que estamos muito preparados
para ela e é esse o discurso que faço em todos

os clientes. Eles adoram ver a integração, uma
integração de verdade, não uma integração
onde todo mundo faz tudo. Aqui na Salem é o
contrário, cada um faz o que tem que fazer, a
agência de Marketing Direto é uma, a de internet
é outra, de eventos, de design e a de propaganda

também. As pessoas se concentram no assunto,
mergulham nele. A integração é uma coisa muito
maior. O que acontece é que Marketing Direto
está dando certo, a gente quer subir no escalão
das empresas, a gente quer conversar com os
presidentes. Gosto de conceituar a campanha,
discutir o posicionamento de mercado, saber

com quem a gente está falando no grosso e no
mass mídia, mas é um mass mídia novo, não

o tradicional. A propaganda é uma bata ha
muito mais difícil e eles têm entendido e curtido

nossa migração inversa. Em breve vamos ver os
resultados de vários clientes.
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