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Salem: "Quero me dedicar cada vez mais à direção de cinema autoral e também de conteúdos publicitários, É uma paixão que abastece o dia-a-dia"
Alexandre de Oliveira

por Paulo Macedo

>

Primeiro foi o bilhete, depois a car-
tinha e agora impera o mundo di-

gital que garante conexão imediata
com o consumidor e aferição de resul-
tados no mesmo
timing. Porém,
para Mareio Sa-
lem, presidente
do júri da com-
petição Direct
Lions da 55a edi-
ção do Festival
Internacional de
Publicidade de
Cannes, este ano
entre os dias 15 e
21 de junho, essa
nova motivação
precisa ser mais
bem avaliada.
Em sua opinião,

/a ferramenta de
c o m u n i c a ç ã o

4 mercadológica
precisa valorizar
mais as peças simples e que traduzam
naturalmente os valores essenciais do
mar-keting direto./ Na expressão de
Salem, o aparato grandioso que pas-
sou a fazer parte das ações dirigidas
embutiu o raciocínio da integração de

* forma sintomática, mas isso não signi-
fica que sejam pragmáticas.

"Sem essa simplicidade, não é ape-
nas marketing direto; é muito mais",

* resumiu o presidente e diretor de cria-
ção da Salem, porém, sem condenar
a fórmula de planejamento integrado
que ele mesmo usa em trabalhos da
sua agência. Jurado da primeira edi-
ção da competição de marketing dir
reto no Cannes Lions de 2002, Salem
quer usar a experiência acumulada no
evento para convencer os profissio-
nais escalados para o júri deste ano

"Gosto de pôr a mão
na massa, de sentir
o trabalho desde o
início. O trabalho in-
dependente propicia
uma liberdade maior
para as pesquisas e
para o desenvolvi-
mento de outras ati-
vidades pessoais"

de que integração já tem competição
específica no evento, a Titanium and
Integrated Lions. Ele vai mostrar que
também há categoria de ações integra-
das na área de marketing direto.

"Com toda a sofisticação e tecnolo-
gia disponíveis, certamente o marke-
ting direto cresceu sua abrangência
e formas de encaminhainento das
mensagens. Mas estamos nos distan-
ciando da-essência, da coisa mais bá-
sica do marketing direto. É isso que
quero propor. Porém, não vou impor
nada. Cada um decide com sua visão
individual. Como sou presidente, vou
sugerir no peso do julgamento que es-
se critério também seja relevante", ar-
gumentou Salem, que teve trabalhos
selecionados para a short list desde o
início da disputa e já acumula-quatro
Leões: dois de ouro ("Achados e perdi-
dos", para o guia Via Global, e "Dados",
para a CPM/IBM), um de prata ("Qua-

tro estações", pa-
ra a Signa Previ-
dência) e um de
bronze ("Datas",
para a Embratel).
Salem também
acumula prê-
mios nas com-
petições Echo,
Amauta, Direct
Marketing Asso-
ciation e Caples,
por exemplo. No
ano passado foi
distinguido com
o Irwing Wun-
derman Award,
concedido nos
Estados Unidos
para profissio-
nais que tenham

estado à frente de campanhas eficazes
durante uma década.

DIRECT LIONS
Os trabalhos brasileiros têm chance de
ganhar prêmios no Direct Lions 2008,
mas Salem só conhece em detalhes
cases que participaram de outros fes-
tivais. Ele estranhou que até a semana
passada as agências especializadas em
marketing direto com escritórios no
País não tenham encaminhado os tra-
balhos que vão inscrever em Cannes.
"As agências de propaganda têm de-
monstrado mais interesse, talvez por-
que tenham peças no Titanium com
marketing direto incluídas no plane-
jamento. O Festival de Cannes me-
xeu muito com o segmento. Antes só
contemplávamos o resultado, que não

é excludente, mas tem peso de 30%
em Cannes. O restante é criativida-
de", disse Salem, que se prepara para
a missão treinando inglês diariamen-
te, buscando informações dos jurados
e também observando trabalhos de
agências de todo o mundo premiados
em outras competições.

O marketing direto tem curva de
crescimento no Brasil, mas movimen-
ta pouco mais de R$ 15 bilhões por
ano. Nos Estados Unidos ultrapassa os
US$ 400 bilhões em período similar.
Essa diferença interfere? "Sim. A ati-
vidade é vista com mais naturalidade,
assim como na Europa", afirmou.

É por isso que Salem quer que su-
as empresas não tenham essa divisão
clássica, mas foco no atendimento
às necessidades do cliente. Com 140
funcionários nas unidades Digital,
Design, Eventos, Produção de Filmes,
Propaganda, Marketing Direto e Guer-
rilha. Concentrar tudo, na sua avalia-
ção, é estar com o controle total, mas
não quer fechar portas. A idéia é per-
manecer trabalhando para agências
como a AlmapBBDO, NeogamaBBH e
Lew'Lara\TBWA. Salem não quer que
o clichê "agência que adapta campa-
nhas" esteja associado à Salem.

"Há divisão, mas o cliente quer ou-
vir a melhor solução e o melhor ca-
nal de mídia para comunicar marcas,
produtos e serviços ao público. Estou
preparando a Salem para ela ser vis-
ta como uma agência de comunica-
ção sem estar datada em uma única
disciplina. Hoje nosso foco principal
é o marketing direto, mas cada vez
mais estamos atuando em todas as
disciplinas. Nosso posicionamento
mercadológico está atrelado à busca
da Big Idea. Esse é o ponto. A esco-
lha do canal de mídia é posterior. Es-
timulo a constante evolução para não
ficarmos presos a fórmulas. Converso
muito com profissionais como o Pedro
Cabral, da AgênciaClick, que também
não estabelece chinese wall, e com o
pessoal da Naked, de Nova York, on-
de estive no mês passado para trocar
experiências e, sobretudo, aprender",
disse, lembrando que clientes como o
Banco Mercedes-Benz confiam todas
as ações de comunicação às empresas
que integram o grupo Salem.

O trabalho da Salem, que está há
15 anos no mercado, tem chamado a
atenção dos grandes grupos de comu-
nicação globais. Salem vem recusando
ofertas para vender a estrutura, pois
não quer atuar como executor de rela-
tórios. "Gosto de pôr a mão na massa,

de sentir o trabalho desde o início. O
trabalho independente propicia uma
liberdade maior para as pesquisas e
para o desenvolvimento de outras ati-
vidades pessoais".

Fora da agência, Salem está conso-
lidando carreira de diretor de cinema.
Cinéfilo, com cerca de 600 títulos na
sua devedeteca, entre os quais o clás-
sico "Cidadão Kane", ele já dirigiu
quatro curtas-metragens: "Fly", com
Caco Ciocler, exibido na Mostra de
Cinema de São Paulo do ano passa-
do; "Filho do barbeiro", com Marcos
Cezane; "Amigo secreto", com Laura
Cardoso e Tuca Andrada; e "Ensaio",
com Andréa Beltrão. Ele está com
roteiro pronto para um longa-metra-
gem cujo título provisório é "Dicky".

A direção de comerciais também
está na agenda de Salem. Ele já di-
rigiu filmes para o 'Banco Mercedes-
Benz e Unicef. No momento está fi-
nalizando rotei-
ro para comer-
cial de um novo
cliente que enco-
mendou um fil-
me para celebrar
seus 55 anos de
atividades. "A
cliente, após as-
sistir aos meus
filmes autorais,
não teve dúvida
de que eu seria
o diretor dos tra-
balhos", festejou
Salem. "Quero
me dedicar ca-
da vez mais ao
cinema. É um
desafio que mis-
tura trabalho e
diletantismo", acrescentou.

CARREIRA
A carreira de Salem na área de comu-
nicação mistura coincidência, oportu-
nidade e sorte. Na verdade, se seguisse
sua vocação, teria estudado medicina.
Seu pai lhe comprava a coleção "Medi-
cina e Saúde" todas as semanas. Des-
de pequeno alimentava o sonho de ser
médico até que aos 16 anos foi fazer
intercâmbio colegial em Vermont, nos
Estados Unidos, e tudo mudou. Fez,
por acaso, um teste vocacional e o re-
sultado foi sintético: comércio ou co-
municação; nada de medicina. Salem
levou a sério o teste e ao retornar a
São Paulo deletou definitivamente a
idéia de trabalhar com bisturis e em
salas de cirurgia. Resolveu estudar

"A cliente, após assis-
tir aos meus filmes
autorais, não teve dú-
vida de que eu seria
o diretor dos traba-
lhos. Quero me dedi-
car cada vez mais ao
cinema. É um desafio
que mistura trabalho
e diletantismo"

administração logo após concluir o 2°
Grau no Colégio Bandeirantes. Passou
para a Fundação Getúlio Vargas e pa-
ra a USP. Optou pela primeira, onde
se formou em 1990.

No último ano naGV, Salem assis-
tiu a uma palestra de Eduardo Souza
Aranha, recém-saídcda Ogilvy e mon-
tando sua própria empresa, e gostou
do que ouviu do papa do marketing
direto no Brasil. Percebeu que essa dis-
ciplina materializava tudo que apren-
dera em administração sobre finanças
e marketing. Já estava trabalhando na
área de tecnologia da Sharp, onde pre-
tendia fazer carreira, quando aceitou
convite de Souza Aranha para traba-
lhar na sua consultoria de marketing
direto. Ficou na Souza Aranha cerca
de dois anos onde atuava na área de
planejamento. Aficionado por espor-
tes, como caratê e ralação, Salem re-
solveu, por assim dizer, fazer um dis-

ruption na sua
vida. Passou a se
dedicar à ginásti-
ca e foi campeão
paulista e brasi-
leiro. Foi dispu-
tar o mundial no
início de 1990 e
ficou em quar-
to lugar e nova-
mente fez desco-
bertas pessoais.
Saiu na impren-
sa, apareceu na
TV, concedeu
autógrafos e era
abordado na rua
devido à sua po-
pularidade. De
baixa estatura,
Salem supria o

problema superandoos limites impos-
tos pelo esporte. "Treinava muito, mas
não me conformava com a altura. Gos-
taria de ter 1,80 metro, mas isso não
se programa. "Essa fise me ensinou a
não ter vaidade. Com a ginástica su-
pri essa necessidade. Ser presidente
do Direct Lions não me deixa afetado.
Sei que é resultado do lado profissio-
nal", afirmou.

Paulistano, Salem é filho de Mau-
rício Camel Salem e de Dorly Sâmara
Gabriel Salem. É casado com a pe-
dagoga Luciana Mota e tem quatro
filhos. Ele e o irmão Marcelo são os
únicos que não herdaram o sobreno-
me Camel. Maurícioe Claudia têm os
nomes das marcas de cigarro, mas é
uma coincidência, pois o pai é de ori-
gem libanesa.
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