


O senhor usou o PIB brasileiro para definir a importância do
marketing direto. Porém, muitos profissionais afirmam que
apesar de o marketing direto quase dividir o bolo publicitário
com a propaganda tradicional, o volume financeiro ainda é
bem menor. Como reverter esse quadro?
Olha, não é o que demonstram os Indicadores Abemd, que
mostram também um volume financeiro compatível com
a participação de nossa .atividade. Eles apontam que nosso

mercado movimentou cerca de R$ 15 bilhões, Eu considero
que essa história de participação no bolo não é relevante. Eu
dei uma entrevista outro dia, sobre o 4° Congresso Brasileiro de
Publicidade (realizado pela Abap e que conta com a participação
de todas as entidade do setor, inclusive a Abemd), na qual falo
que a diversidade de abordagem é muito relevante. É o que
eu acho mesmo. Nós não achamos que o marketing direto é a
melhor disciplina, mas sim que é a mais adequada para quando

se quer mensurar resultados. Mas nem sempre é a melhor

solução para uma necessidade do cliente. Pode ser a propaganda
tradicional ou outra. Se não fosse assim, só existiria marketing
direto. Relevante sim é fazer um trabalho bem-feito. Sendo
assim, cada um terá o seu espaço.

Os Indicadores também mostram que a maior parte do

dinheiro que movimenta o setor do marketing direto continua
vindo dos setores da economia que sempre utilizaram essa

disciplina, como instituições financeiras, telecomunicações,
publicações, indústria automobilística. Não há perspectivas
de mudança desse panorama?

Só esses três primeiros setores que você citou continuam sendo
responsáveis por cerca de 50% do PIB do marketing direto.

Mas eles estão perdendo participação percentual, mas não em
volume, que continua crescendo. Setores como o imobiliário
e educacional começam a usar com força o marketing de
relacionamento.

Que seria um reflexo do boom desses
setores, principalmente o imobiliário...
Não necessariamente. Ao longo do tempo

tivemos outros setores que cresceram
muito e não utilizaram o marketing
direto. Não é um reflexo do crescimento
desses setores, mas sim do crescimento
de nossa atividade e da eficácia que ela

proporciona aos clientes.

Quais são as novidades e tendências que
estão impulsionando o mercado? Novos
conceitos, o avanço da tecnologia...

Primeiramente, conceitos. Eu sempre
cito alguns princípios, como a auto-
regulamentação, que abrange as várias áreas
do marketing direto. Nós temos que respeitar

a lei e a auto-regulamentação, respeitando
o consumidor. Isso é um princípio básico.
Dentro da auto-regulamentação, temos
algumas regras, como a de pertinência, que
é fazer seu trabalho de acordo com o que
a pessoa quer. E isso é possível quando se
analisa e descobre quais os hábitos e desejos
do consumidor. Se você entende o seu
consumidor, você irá querer preservá-lo, até
porque é muito mais barato preservar do
que conquistar um novo. E aí é que entra
a tecnologia, que serve para aprimorar e
rentabilizar o trabalho, pois ela não sabe criar
sozinha, conceituar, não oferece benefícios.

De que forma a Abemd tem contribuído
com a evolução do setor?

Nós temos uma míni-constítuição, com
apenas quatro pontos: proteger e defender
com ética os nossos associados; formar,
por meio de cursos, eventos, palestras e
seminários; temos uma revista mensal,
nosso anuário, o nosso portal e o Diretinhas,
uma newsletter diária. Vamos colaborar
com o crescimento do mercado por meio de
campanhas de valorização. Estamos prestes
a lançar nossa terceira ação nesse sentido.
Fazemos tudo isso, mas ainda precisamos
fazer mais ainda todas essas coisas.
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