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Criação

Idealizar malas diretas com 
textos atraentes, mensagens na 
mídia com frases imperativas 
do tipo “Ligue já” ou bons ro-
teiros de chamadas telefônicas 
— neles, o abuso do gerúndio 
não tem espaço. No passado, 
esses expedientes eram os mais 
utilizados pelos criativos das 
agências de marketing direto. 
Eles ainda são úteis em muitas 
ocasiões. Mas atualmente estão 
longe de atender a todas as ne-

Novos tempos, maiores desafios
O atual cenário do marketing direto exige profissionais de criação ecléticos e bem preparados

Criatividade e eficácia
Márcio Salem terá uma 

missão especial neste ano. 
Nomeado presidente da cat-
egoria Direct Lions da 55a ed-
ição do Festival Internacional 
de Publicidade de Cannes, ele 
pretende salientar a quali-
dade criativa dos trabalhos 
inscritos. Afinal, como diz, é 
disso — a criatividade — que 
trata o festival. 

Nem por isso, porém, a 

eficácia dos cases deixará 
de ser avaliada. O equilíbrio 
será buscado o tempo todo. 
Salem já conquistou diversos 
prêmios em sua carreira, 
dentre eles o Direct Lions. 
Ele também foi membro do 
primeiro júri da categoria em 
Cannes, em 2002. Seu desejo 
é que neste ano a presença 
brasileira ganhe, no mínimo, 
mais destaque. 

Marcio Salem: “O profissional de criação que não mergulhar 
no online está com os dias contados”

cessidades dos clientes. 
O mundo dos negócios mu-

dou muito nos últimos anos. Os 
consumidores contam com um 
número de marcas à disposição 
muito maior e se tornaram mais 
exigentes. Em paralelo, o avanço 
da tecnologia trouxe novos 
meios de comunicar. E a inter-
net, claro, é motivo de grande 
agitação. 

Por tabela, o cotidiano do 
profissional de criação também 

não é mais o mesmo. Abaetê de 
Azevedo, CEO da multinacio-
nal Rapp Collins no Brasil e na 
América Latina, resume o atual 
sentimento do mercado sobre o 
que se espera de um profissional 
de criação das agências de mar-
keting dirigido. 

Na essência, o principal obje-
tivo continua o mesmo. “O cria-
tivo necessita dominar a técnica 
de envolver o emocional do con-
sumidor, provocar o consumidor 
com o objetivo de converter as 
mensagens em respostas, em ge-
ração de negócios”, explica. Por 
outro lado, novas exigências são 
indispensáveis. “Ele precisa ser 
muito mais eclético e preparado 
do que no passado”, emenda. 

Em outras palavras, os pro-
fissionais do ramo têm de es-
tar aptos a criar informações 
precisas sobre os produtos ou 
serviços, prestadas a partir de 
mensagens cordiais, que não 
firam princípios de privacidade 
e sejam pertinentes aos seus 
interesses. 

Para isso, contam com um 
arsenal de ferramentas muito 
maior. De uma hora para outra 
podem enfrentar desafios como 
criar o roteiro de um filme, o 
perfil de um hot site ou um jogo 
interativo planejado para um 
aparelho celular. Ou até pensar 
em outras soluções, uma vez 
que o avanço da tecnologia 
não pára e proporciona novas 
possibilidades com velocidade 
impressionante.  

O cenário mudou o perfil 
do criativo procurado pelas 
agências. Uma característica, 
em especial, está sendo cada 
vez mais requisitada. “Hoje, na 
hora de contratar um criativo, 
me preocupo muito para ver 
se ele tem experiência online. 
Quase todas as campanhas usam 
a internet; esse conhecimento 
está se tornando indispensável”, 
resume Flávio Salles, CEO da 
Sun MRM. 

Marcio Salem, presidente da 
Salem, tem o mesmo pensamento. 
“O profissional de criação que 
não mergulhar no online está 
com os dias contados”, resume. 
Por sinal, sua agência recebeu o 
prêmio Especial de Criação da 
Abemd (ler mais à pág. xx). A 
campanha vencedora, “Grito”, 
foi criada para o portal Comuni-

que-se, voltado para jornalistas. 
As pessoas enviavam “gritos de 
alegria” para o site.

Novo mundo
Não bastassem os problemas 

que enfrentam dentro do uni-
verso das ações dirigidas, os 
profissionais de criação da co-
municação dirigida precisam 
estar atentos às outras conse-
qüências da nova era. Na hora de 
apresentar um projeto para um 
cliente, levar em conta apenas 
os instrumentos da alçada de 
sua especialização não é mais 
suficiente. 

“A agência não pode deixar 
de lado as demais ferramentas 
de marketing, pelo menos na 
hora da criação da estratégia, 
se isso resultar em melhores re-
sultados para o cliente”, garante 
Luiz Buono, vice-presidente de 

atendimento e planejamento da 
Fábrica Comunicação Dirigida. 

O raciocínio vale para os in-
vestimentos na mídia de massa, 
de incentivo ou nos pontos-de-
venda, dentre outras ações. Ele 
ocorre mesmo que as agências 
de comunicação dirigida, na 
hora da execução do projeto, não 
respondam por todas as ações, 
mesmo que muitas iniciativas 
sejam terceirizadas para outros 
especialistas. 

Não é uma tarefa fácil. De 
acordo com a opinião unânime 
dos especialistas, as fórmulas 
das estratégias podem ser as 
mais diversas. “Uma campanha 
pode envolver televisão, mídia 
impressa, varejo, internet, tele-
marketing e mala direta. Ou ser 
bastante simples, usar a tradicio-
nal fórmula do envio de malas di-
retas a um nicho segmentado de 

“Grito”, campanha 
desenvolvida pela 
Salem para o portal 
Comunique-se, 
ganhou o Prêmio 
Especial de Criação 
da Abemd
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Patrice Lamiral, da RMG: “Os bons criativos do marketing direto, por sua versatilidade, 
estão sendo requisitados por agências de publicidade”

Se juntarmos a opinião 
de vários profissionais consa-
grados do marketing direto, 
podemos montar um “quebra-
cabeça” que resume os prin-
cipais requisitos para se criar 
uma campanha de sucesso.

Tudo começa com a ex-
pectativa do volume de negó-
cios que o cliente pretende 
atingir. Selecionar o público-
alvo de forma rigorosa e, se 
for o caso, segmentá-lo são 
providências para lá de im-

A receita do sucesso
portantes. Não se deve esquecer 
que as ações precisam respeitar 
os orçamentos previstos pelos 
anunciantes. 

O ideal é que uma campanha, 
além de gerar vendas com-
patíveis com as expectativas, 
colabore com a formação de 
imagem positiva e diferenciada 
da marca nas mentes dos clien-
tes. Também é importante ter 
em mente que as mensagens 
precisam resultar em relaciona-
mento duradouro com os con-

sumidores de maior potencial. 
A pertinência da oferta e ca-
pacidade de chamar a atenção 
são condições-chave para se 
alcançar esses objetivos. 

Finalmente, não se deve 
esquecer que os textos pre-
sentes nas ações dirigidas 
são escritos como se não ex-
istissem as agências. Ou seja, 
devem adotar um tom como se 
o anunciante estivesse falando 
ao “pé do ouvido” com o cli-
ente. Os textos são diferentes 
dos da publicidade, escritos 
na terceira pessoa, o que 
torna perceptível a presença 
de um intermediário entre 
anunciante e cliente.

clientes”, diz Eduardo Bicudo, 
presidente da Wunderman. 

Por isso, o departamento de 
criação, antes concentrado na 
hora de idealizar as mensagens 
de uma campanha, hoje conta 
com tarefas ampliadas. Precisa 
dar sua colaboração na hora de 
se criar uma campanha 360o. 
Seus integrantes devem ter 

conhecimentos que extrapolem 
as técnicas da comunicação 
dirigida, além de trabalhar mais 
próximos dos departamentos 
de planejamento e mídia. Esse 
último item, aliás, está em sin-
tonia com os rumos atuais da 
propaganda. Dentro dos grandes 
grupos de comunicação essa in-
tegração entre criação, planeja-

mento e mídia tem sido cada vez 
mais debatida — e desejada. 

O lado positivo de tantas ex-
igências se encontra no reconhe-
cimento do mercado. “Hoje 
temos dificuldades para manter 
nossos profissionais. Eles são 
constantemente assediados pe-
los nossos concorrentes e, para 
mantê-los, temos de pagar sa-

lários bastante compensadores”, 
diz Azevedo. Para Patrice Lami-
ral, diretor de planejamento da 
RMG, a valorização ultrapassa 
os limites da atividade. “Os bons 
criativos do marketing direto, 
por sua versatilidade, estão cada 
vez mais sendo requisitados 
por agências de publicidade”, 
informa. 

A valorização também ocorre 
dentro dos eventos cheios de 
glamour, antes privilégio dos pro-
fissionais ligados à publicidade.  
Dentre eles, o mais reconhe-
cido. Há alguns anos, o Festival 
de Cannes passou a distribuir 
troféus para os melhores traba-
lhos do mundo de comunicação 
dirigida.
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