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Há algumas décadas nem o 
mais otimista dos pioneiros do 
marketing direto conseguiria 
imaginar o quadro hoje propor-
cionado pelo avanço da tecnolo-
gia. A internet, sem dúvida, é a 
estrela dessa revolução. E mais 
surpresas devem surgir. Para 
os profissionais dessa área — e 
de outras —, a telefonia móvel 
é a aposta do momento para 
uma nova e profunda transfor-
mação. 

Graças à internet, todas as 
teorias historicamente defendi-
das pelos especialistas do ramo, 
e que chegavam a demorar 
meses para serem implantadas, 
hoje passaram a sair do papel 
em poucos dias. No entanto, 
o maior legado do avanço da 
rede de computadores para a 
atividade é, possivelmente, a 
revolução que ela está causando 
no mundo da comunicação. 

No passado, cada especial-
ista tinha um campo de atuação 
muito bem definido. As agências 
de marketing direto, a partir 
de bancos de dados, difun-
diam ofertas e incentivavam o 
relacionamento dos clientes em 
meio a públicos segmentados. O 
trabalho era feito em paralelo 
ao de outros fornecedores. As 
agências de publicidade cria-
vam para a mídia de massa, e 

Caminho digital
Setor cresce movido à força do mundo online, que está cada vez mais presente nas estratégias de comunicação integrada

José Paulo Sant’Anna

as agências promocio-
nais ativavam as vendas 
a partir de estratégias 
nos pontos-de-venda, 
de sorteios e de outros 
expedientes inerentes 
ao setor. 

Hoje, com a facilidade 
proporcionada pela web, 
a comunicação dirigida 
passou a ser adotada 
com freqüência muito 
maior. A demanda dess-
es serviços por parte dos 
anunciantes dos mais 
var iados  segmentos 
econômicos aumentou 
bastante. O mercado se 
ampliou. Por outro lado, 
o limite de atuação entre 
os fornecedores de ser-
viços passou a ser muito 
tênue. Agências outrora 
especializadas prestam 
serviços os mais varia-
dos. A concorrência se 
tornou mais acirrada. 

Para os especialistas 
em comunicação dirigida, 
o saldo do novo cenário é 
positivo. A explicação é 
simples. Enquanto para 
as agências com históri-
co em outras modali-
dades, criar mensagens 
distintas para diferentes 
públicos ainda é uma 

novidade que está sendo 
digerida, para as de mar-
keting direto se trata 
de rotina repetida há 
longa data. O know-how 
adquirido durante anos 
de prática torna essas 
agências mais competi-
tivas. Hoje, elas lutam 
por trabalhos propostos 
por clientes no passado 
inimagináveis. 

Para quem duvida, 
vale a pena mencio-
nar um caso recente. 
A Coca-Cola talvez seja 
o paradigma mundial 
de produto de massa. 
Sinal dos tempos: uma 
campanha dirigida, pa-
trocinada pela marca 
em meios digitais, acaba 
de ganhar um troféu da 
Associação Brasileira de 
Marketing Direto (Abe-
md) em sua 12a edição 
(ler mais à pág.???).

A ação leva a assi-
natura da RMG, braço 
de marketing de relac-
ionamento da JWT. “A 
campanha teve como 
princípio alcançar os 
consumidores jovens 
nos locais que eles mais 
freqüentam na internet. 
A idéia foi explorar fer-

ramentas como o YouTube, 
Orkut, MSN e celular”, explica 
Patrice Lamiral, diretor de 
planejamento da RMG.

Outro reflexo da populariza-
ção da internet está nos cofres 
das agências de comunicação 
dirigida, sem exceção. Um 
exemplo de ativação nos negó-
cios é o escritório brasileiro da 
Wunderman, empresa do Grupo 
WPP. “O ano de 2007 foi ex-
celente para nós — crescemos 
34%”, revela o presidente Edu-
ardo Bicudo. De acordo com o 
executivo, os trabalhos digitais 
foram os grandes responsáveis 
pelo desempenho. “Se consider-
armos apenas o crescimento das 
receitas relativas aos trabalhos 
off-line, o índice ficou entre 10% 
e 12%”, informa. Hoje, o mundo 
digital responde por 60% das 
receitas da Wunderman.

Situação semelhante ocorre 
na agência nacional Fábrica Co-
municação Dirigida. “Em 2007, 
crescemos 35%. Nos últimos 
três anos, 98%”, diz Luiz Buono, 
vice-presidente de planeja-
mento e atendimento. “Cada vez 
mais a internet é a responsável 
pelos bons resultados; ela tem 
crescido mais do que as outras 
disciplinas e hoje já representa 
45% de nosso faturamento”, 
emenda. 

Para atingir consumidores jovens, a Coca-Cola e a RMG 
optaram por investir em canais como YouTube, MSN e Orkut

Um sinal da valorização 
dos profissionais de marke-
ting direto proporcionada 
pelo avanço da internet pode 
ser encontrado no comando 
de algumas agências que 
estão operando com um 
novo modelo de atuação, 
que começa a ganhar força 
no mercado. A idéia dessas 
empresas é oferecer projetos 
de comunicação integrada 
que selecionem de maneira 
imparcial as ferramentas de 
marketing mais apropriadas 
para as necessidades de seus 
clientes. Esses projetos, de 
maneira quase obrigatória, 
contam com ações na web.

Uma dessas agências é 

Líderes do novo modelo
a Giovanni+DraftFCB, outrora 
reconhecida apenas como uma 
agência de publicidade. Para 
se adequar aos novos tempos, 
ela absorveu a estrutura da 
Datamídia,FCBi, antiga empresa 
especializada em marketing 
direto também ligada ao mesmo 
Grupo DraftFCB. 

Na presidência da agên-
cia se encontra Aurélio Lopes, 
no passado o presidente da 
Datamídia,FCBi. Ele informa que 
as atividades extrapropaganda, 
entre as quais se encontra o 
marketing direto, hoje já re-
spondem por 45% da receita da 
agência. “Nossa meta é chegar a 
meio a meio. Já estamos com um 
percentual muito significativo”, 

Otávio Dias: “Dialogar com empresas de 
internet é uma forma de pensar em novas 
possibilidades de atuação”

Aurélio Lopes: a web viabilizou muitas ini-
ciativas antes evitadas pelos anunciantes

revela. Em sua opinião, o fato de 
ele ter formação profissional vin-
culada ao marketing direto é de-
cisivo para o resultado. “Se fosse 
alguém que não entendesse nada 
do assunto, talvez esse número 
ainda tivesse um peso menor”, 
avalia. Segundo ele, a agência 
registrou crescimento entre 25% 
e 26% em 2007.

Para Lopes, dizer que a im-
portância do marketing direto 
hoje aumentou dentro das es-
tratégias de comunicação talvez 
seja um exagero. Mas considera 
inegável que a web viabilizou 
muitas iniciativas antes evitadas 
pelos anunciantes. Ele aponta, 
por exemplo, as vantagens de 
custo do meio digital quando 
comparado com os do envio de 
malas diretas ou da realização 
de ligações telefônicas para 
integrantes de um mailing. Tam-
bém lembra da economia das 
empresas que realizam vendas 
diretas na web em relação às 
feitas por catálogos ou nos pon-
tos-de-venda. 

A R.epense, agência no mer-
cado há pouco mais de um ano, 
foi criada com o mesmo modelo 
atual da Giovanni+DraftFCB. 
Sócio-fundador e presidente da 
agência, Otávio Dias também é 

uma “figurinha carimbada” do 
setor de marketing direto. No 
passado, ele foi sócio-fundador 
da Zest, agência bastante con-
hecida há alguns anos e que foi 
absorvida pelo grupo multina-
cional Grey. 

Desde que foi inaugurada, 
a R.epense já conquistou 22 
clientes. Com escritórios no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, ela 
tem meta de atingir uma receita 
de R$ 12 milhões em 2008. Dias 
destaca a importância da inter-
net nos resultados. “Não consigo 
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Eduardo Bicudo: receita online da Wunderman teve grande 
responsabilidade nos resultados positivos de 2007

mais separar as ações online 
das off-line e isso só tende 
a se aprofundar. Imagine no 
futuro essa garotada que está 
aí”, resume. 

Para se ter uma idéia de 
sua preocupação com o tema, 
Dias promoveu em abril, para 
os funcionários da agência, 
um ciclo de 12 palestras com 
representantes de empresas 
especializadas na web, entre 
elas provedores de acesso, 
sites de busca, produtoras, 
veículos, portais e empresas 
de consultoria. 

Participaram executivos do 
MSN/Microsoft, iG, Google, Ya-
hoo, UOL, e de empresas como 
Allow, Engage, Permission e 
Colméia TV, dentre outras. “Não 
existem agências auto-suficien-
tes; dialogar com empresas de 
internet é uma forma de pensar 
em novas possibilidades de atu-
ação”, justifica.

1001 utilidades
Todas as técnicas consagra-

das do marketing direto podem 
ser feitas com grande eficiên-
cia na rede de computadores. 

Para os executivos das agên-
cias, o raciocínio vale desde a 
montagem de databases até o 
envio de mensagens, passando 
por atividades de vendas dire-
tas e outras ações interativas. 
“Praticamente todas as nossas 
campanhas contam com alguma 
ação na internet”, revela Maria 
Luiza Piccioli, diretora execu-
tiva da agência Interact.

“Acredito que, para ex-
plorarmos bem o potencial da 
internet, precisamos combinar 
os vários recursos que ela ofe-
rece”, defende Marcio Salem, 
presidente da Salem. Um dos 
instrumentos da rede que ele 
aponta como muito positivo é 
o hot site, no qual uma marca 
pode reunir e interagir com 
grupos de consumidores de 
determinado perfil. A partir dos 
hot sites, por exemplo, pode 
ser incentivada a requisição de 
dados dos internautas. Essas 
informações são valiosas para 
se criar databases, operação 
que no passado era das mais 
complexas.

Abaetê de Azevedo, CEO 
da multinacional Rapp Collins 
no Brasil e na América Latina, 
destaca a versatilidade do meio. 
Na web, por exemplo, é possível 
fazer uma comunicação intera-

tiva com a participação de todos 
os recursos da comunicação, 
como filmes, imagens tridimen-
sionais e outros. Ele também 
aponta recursos que começam 
agora a ser utilizados com maior 
freqüência, caso das ações B2E. 
“Trata-se da construção de in-
tranets, que permitem acessos 
seletivos e privilegiados dentro 
dos bancos de dados das com-
panhias”, explica.

Um aspecto da internet 
ressaltado por todos os es-
pecialistas é a facilidade que 
o veículo proporciona para 
ações de vendas diretas. Pelo 

computador, os consumidores 
podem comprar produtos das 
mais variadas espécies, em sites 
os mais distintos. Pode, ainda, 
fazer pesquisas sobre preços e 
parcelar o pagamento das com-
pras em cartões de crédito sem 
maiores problemas. 

“O mais interessante, para 
mim, é a possibilidade que te-
mos de fazer análises imediatas 
de retorno e investimento das 
ações criadas para os clientes”, 
destaca Renato de Paula, dire-
tor regional para a América 
Latina da Ogilvy One. Com es-
sas análises, é possível medir a 

eficiência de uma campanha e, 
se necessário, alterar sua rota 
para caminhos que permitam 
maior lucratividade. 

Bom “demais”
Com a popularização da 

internet, alguns otimistas ex-
agerados chegaram a imaginar 
que o e-mail marketing iria 
sepultar as malas diretas. Afi-
nal, as vantagens do correio 
eletrônico sobre o impresso são 
impressionantes. Basta apertar 
uma tecla de computador e 
uma mensagem é enviada de 
forma instantânea para 

Maria Luiza: praticamente todas as campanhas  
da Interact contam com ação na internet
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milhares de consumidores 
nos quatro cantos do planeta. 
Isso a um custo ínfimo.

O fato de ser tão vantajoso, 
no entanto, prejudicou a ima-
gem da ferramenta. O recurso 
passou a ser utilizado de forma 
indiscriminada, muitas vezes 
por empresas fornecedoras 
de produtos ou serviços com 
qualidade duvidosa. Também 
passou a ser usado por pessoas 
inescrupulosas para disseminar 
vírus. Com as caixas de cor-
reio repletas e com medo de 
danificar seus computadores, 
os consumidores eliminam a 
maioria das mensagens envia-
das. O spam, nome dado ao “lixo 
eletrônico”, virou um “mico” 
para os interessados em fazer 
trabalhos sérios.

Para desatar esse nó, a opin-
ião dos especialistas é unânime. 
O ideal é criar parceria com o 
público-alvo, enviar mensagens 
eletrônicas apenas para pessoas 
que autorizem o recebimento 
e reconheçam a idoneidade da 
empresa emissora. “Digo aos 
meus clientes para que eles 
enviem e-mails só para pessoas 
com as quais tem bom relacio-
namento”, recomenda Flávio 
Salles, presidente da Sun MRM, 
agência do Grupo Interpublic.

Jogar os dados requer sabedoria
A tecnologia deu uma grande ajuda para as 

empresas montarem seus bancos de dados. Disso, 
ninguém duvida. Que os bancos de dados podem 
proporcionar muitas vantagens aos seus propri-
etários também é uma constatação unânime. Afi-
nal, em um mercado competitivo como o atual, a 
informação se tornou quesito imprescindível para 
elevar a rentabilidade das companhias. 

Mas e na hora de utilizar os dados? O mer-
cado tem agido com sabedoria? Vicente Criscio, 
CEO da Direkt, consultoria de comunicação 
que tem como 
acionistas o Gru-
po RBS e a K2 
Participações, 
acredita que há 
um bom espaço 
p a r a  o  a p e r-
f e i ç o a m e n t o . 
Para ele, alguns 
cuidados  que 
deveriam ser to-
mados de forma 
quase religiosa 
muitas vezes são 
desprezados. 

Um dos erros 
mais comuns é 
o de juntar um 
número exagera-
do de informações sem relevância para a estra-
tégia de marketing da empresa. Além do custo 
da armazenagem, a prática gera dificuldades 
para a atualização das informações, em geral 
muito voláteis. Outro problema: para obter bom 
retorno, as empresas precisam ter capacidade 
de transformar as informações em iniciativas 
que gerem bons negócios. E, com exceções dos 
usuários mais experientes, poucas apresentam o 
conhecimento necessário para realizar a tarefa. 
Ainda falta capacitação técnica e profissional.

Paulo Vasconcelos, vice-presidente da As-
sesso, especializada na implantação de projetos 
de qualidade nos bancos de dados das empresas, 

tem a mesma opinião. Ele ressalta a importância 
da qualidade dos dados. “Não se pode tratar um 
cliente como prospect nem um prospect como 
 cliente. É complicado para uma editora enviar 
uma mensagem convidando o assinante de uma 
revista a assinar essa mesma revista”, diz. 

Listas
Outro problema detectado é a pouca dis-

ponibilidade de boas listas. Para Criscio, isso se 
deve ao que ele chama de “vício do mercado”. 

Muitas empresas que possuem listas preferem 
segurá-las apenas para proveito próprio. A razão 
alegada: se cederem os nomes de seus clientes, 
estes serão importunados com contatos de out-
ras companhias. 

“A causa ou conseqüência dessa prática é o 
surgimento de listas não formais, de baixa quali-
dade, que são vendidas a preços muito baixos”, 
diz. A empresa séria que quer comercializar suas 
listas não se sente atraída a entrar em um mer-
cado onde os valores são aviltantes. “Já as em-
presas que adquirem listas de baixa qualidade 
se decepcionam com os resultados e deixam de 
investir no marketing direto”, explica.

Para Walter Sabini Júnior, 
CEO da Virid, prestadora de 
serviços de e-mail marketing 
responsável pelo envio de mais 
de 100 milhões de mensagens 
por mês, a melhor saída para 
aumentar a eficiência do e-mail 
marketing é instruir o mercado 
a agir dentro de parâmetros 
inteligentes. “A falta de cul-
tura atrapalha. Todos os par-
ticipantes perdem, empresas 
emissoras, provedores e con-
sumidores”, revela. 

Sabini defende que selecio-
nar o público e enviar ofertas 
pertinentes proporciona retorno 
muito compensador. Como ex-
emplo negativo, ele cita o case 
de uma loja de departamentos 
que envia e-mails com ofertas 
de TV de plasma aos consumi-
dores que acabaram de adquirir 
esse produto na própria loja. 
Trata-se de uma mensagem com 
chance mínima de retorno. A 
possibilidade de sucesso é bem 
maior se para esse cliente forem 
enviadas ofertas de aparelhos 
de home theater ou DVDs.

Celular chamando
Para os executivos das 

agências de marketing direto, 
trata-se de uma tendência ir-
reversível. A forte inserção da 

telefonia móvel dentro 
das estratégias de mar-
keting de relacionamento 
será inevitável. Motivos 
para essa percepção não 
faltam. Hoje, o celular se 
tornou imprescindível, 
um “amigo” presente em 
todas as ocasiões para 
milhões e milhões de 
pessoas.

O avanço da tecnolo-
gia promete aprofundar 
o relacionamento entre 
o aparelho e seu propri-
etário. Os modelos mais 
sofisticados já permitem 
a integração com a inter-
net, com a televisão. E 
a essa integração entre 
os meios pelo celular se 
tornará cada vez mais 
intensa, o que transformará do 
aparelho em excelente opção 
para a transmissão de ofertas. 

A velocidade com que a 
telefonia móvel tem se dis-

Walter Júnior, da Virid: falta de cultura  
a respeito do e-mail atrapalha. “Todos perdem”

à

seminado em meio à população 
é outro fator que anima os pro-
fissionais das agências de mar-
keting direto. No Brasil, hoje 
ele se tornou o instrumento de 

comunicação com maior 
capacidade de penetra-
ção depois da televisão 
e do rádio, superando a 
internet. Grande parte 
da população, mesmo 
as pessoas que não têm 
conta em bancos e não 
possuem emprego fixo, 
já usam o aparelho. O 
maior obstáculo, por 
enquanto, é o custo das 
ligações. Com o correr 
do tempo, no entanto, 
deve se tornar cada vez 
mais competitivo. 

O celular promete ser 
a próxima ferramenta 
que certamente causará 
um grande reboliço na 
mente dos pioneiros 
do marketing direto. 

E podemos esperar por mais 
novidades. Os especialistas de 
hoje não têm a mínima idéia 
das surpresas que vão surgir 
nas próximas décadas.
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