


A criação para Marketing Direto enfrenta
desafios diários. Prazos apertados, briefings mal
feitos, muita expectativa, diversas interferências
e pouco investimento formam um conjunto de
fatores que só atrasa a vida do criativo. Mas,
claro, existem os bom clientes, parceiros que
investem no poder da idéia, oferecem um
verdadeiro mundo de informações oriundas de
um correto sistema de database marketing, dão
autonomia e condições para que os profissionais
ousem. É possível ser genial para ambos estilos,
afinal, cliente é cliente?

O perfil do cliente de Marketing Direto
vem mudando bastante nos últimos anos. O
que se tem observado é uma postura muito
mais ousada e inovadora nos profissionais
das grandes empresas. "Eles buscam cada vez
mais parceiros que estejam antenados com

esta revolução", diz Guto Cappio, da Sunset
Comunicação.

E claro que clientes reticentes e ousa-
dos existem em todas as disciplinas da co-
municação, mas em Marketing Direto muitas
vezes a mensuração de resultados pode ser
um agravante no crivo para aprovação das
peças. Para José Cascão, da Mais Agência!,
uma idéia inusitada é sempre difícil de apro-
var, em qualquer área da comunicação. "No
entanto, como no nosso caso os resultados
serão mensurados, o pescoço de todo mundo
fica mais exposto. Como o que geralmente
conta para saber se a campanha funcionou
ou não são as vendas, sempre dá um medi-
nho e onde entra o medo dificilmente cabe
ousadia", diz.

Juliana Andrade, da Souza Aranha,
tem opinião parecida e sabe que se a cam-
panha for ousada e não der bons resultados

o profissional do cliente terá de explicar a
seus superiores porque não foi pelo caminho
tradicional. Na propaganda isso não acontece
- geralmente quanto mais ousado, melhor.
"Acredito também que seja mais complicado
aprovar uma verba para uma campanha
inovadora do que para as fórmulas antigas.
Para encurtar caminho a maioria prefere fazer
o arroz com feijão. O nosso desafio é, todos os
dias, tentar dar um tempero diferente, sem se
conformar ou pensar no 'isso não vai passar
de jeito nenhum'".

Se por um lado os resultados podem
tirar o sono dos criativos, por outro o conheci-
mento das técnicas de mensuração ajuda - e
muito - do ponto de vista estratégico. "Ajuda
a definir a melhor solução criativa para atingir
os resultados desejados", confirma André Pas-
quali, da Rapp Collins. Para Rodrigo Esteves,
da Sun MRM, "o criativo precisa conhecer toda



estrutura da disciplina em que trabalha e, em
Marketing Direto, criação e mensuração andam
juntas". Alexandre Ravagnani, da Sunset,
vai além e afirma que "com o conhecimento
mais amplo do negócio os resultados podem
ser maiores ou os erros corrigidos no tempo e
na hora certa".

O briefing influencia diretamente no
processo de criação, pelo menos para torná-lo
mais assertivo. "Ele pode e deve ser inspirador,
mas a criação tem que fazer seu papel para
transformar palavras em idéias, tópicos em
persuasão, dados em imagens conceituais",
diz Ravagnani. "Não será uma boa idéia se não

atender às necessidades do briefing", conceitua
Rodrigo Esteves.

Um dos problemas dos departamentos
de criação é justamente o briefing mal feito.
Ele sobrecarrega a criação, que tem que ir atrás
de informações necessárias por conta própria.
"Essa parte operacional rouba o tempo que se-
ria para criação, inspiração e grandes idéias",
diz Juliana Andrade. E como é um briefing bem
feito? Para Paulo Ghirotti, da Ghirotti & Cia, é
o briefing que define o problema, o público,
a circunstância da comunicação. "Costumo
dizer que não há resposta boa para pergunta
ruim", declara. Em um briefing bem feito,
em geral, está embutida a solução criativa.
Se se conhece bem o produto, segmento,

concorrência, hábitos do consumidor e suas
carências e expectativas - elementos que
necessariamente devem fazer parte do briefing
- metade do trabalho de criação está feito.
"É só acrescentar a experiência e o talento. É
quase impossível não sair um bom trabalho",
diz Cascão. Guto Cappio defende a mesma
visão - "a elaboração de um bom briefing é
meia campanha assertiva".

É inegável que um bom briefing é o
pontapé inicial para uma boa campanha. No
caso do cliente, vale a pena investir tempo na
elaboração deste material. "Todo o processo,
seja ele qual for, é basicamente manipular
ingredientes, no nosso caso informações, se
isto não estiver certo, medido e graduado,



tudo possa por re-trabalho e tempo perdido",
sentencia André Pasquali.

Uso de trocadilhos, fórmulas prontas,
informações trocadas ou esquecidas, con-
formismo, não ouvir o cliente e pressão no
cronograma são as principais armadilhas nas
salas de criação. Em tempos onde a grande
idéia é perseguida e amplamente divulgada
como a salvação para todos os maus resultados,
fica cada vez mais complicado ser original e
aprovar com o cliente peças diferentes de tudo
que já se fez. "A aprovação de campanhas
de Marketing Direto ainda passa por muitas
etapas junto a profissionais juniores, que têm

medo de arriscar. São pessoas que saíram há
pouco tempo ou ainda estão na faculdade,
cuja formação acadêmica sobre Marketing
Direto não fala de emoções, vida ou pessoas.
Apenas apresentam antigos manuais de cartas
e cálculos de ROL Com essa formação precária
e com a necessidade de agradar aos chefes e
subir na organização, esses jovens profissionais
não ousam e impedem uma ação sedutora
e ousada, cobrando prazos irreais", reclama
Marco Antônio, da R.epense. Para Guto Cappio
a maior armadilha em criação é justamente
aceitar uma idéia como correta e aprovável,
deixando para trás a idéia genial.

E como surge uma idéia genial? Bom, isso
ninguém sabe - cada criativo tem seu caminho

próprio para chegar ao momento transcendente.
Para Juliana Andrade um bom começo é o con-
tato da criação com o cliente. "Todas as vezes
que a criação ouve o cliente pessoalmente a
campanha é certeira. Lógico que não defendo
esse processo para todos os jobs, mas é fun-
damental em concorrências ou quando entra
cliente novo na casa. Também não se trata
de desmerecer o trabalho dos profissionais de
atendimento, mas o criativo funciona e capta
as informações de forma diferente e é daí que
surge a grande idéia". Para Rodrigo Esteves, o
caminho para inspiração na criação é viver a
vida na sua plenitude. "Essa ainda é a melhor
fonte de inspiração para criar. Claro que uma
dose de maluquice também ajuda, assim como



estar conectado com tudo e todos e ter uma
cabeça sem preconceitos".

Como diz Jorginho Medauar, da Alqui-
mia, essa boa idéia é uma chave-mestra, que
abre muitas portas. "Ela convence, emociona,
subverte a ordem das coisas, dita regras para o
planejamento, orienta planos de mídia, inspira
novos materiais... enfim, é uma arma muito
poderosa nas mãos de quem sabe usar".

É claro que a grande idéia por si só não
funciona, por isso uma boa idéia é aquela
possível de ser realizada, que transmite a in-
formação com clareza e dentro dos mecanismos
de resposta. É aí que entram duas características
inerentes aos criativos de sucesso: coragem e
inteligência. "Só com os dois é possível fazer

a diferença a favor dos clientes e dos consu-
midores. A coragem é necessária para assumir
riscos para seduzir e com a inteligência sabe-se
o que dizer nesse processo de sedução", diz
Marco Antônio.

Muitos fatores contribuem para os
bons resultados de uma ação ou campanha
e criação é só uma parte do processo. "Sem
uma boa oferta, por exemplo, não se vai
muito longe", diz José Cascão. No caminho
para o sucesso - contabilizado com precisão
no Marketing Direto - diversos fatores são
aliados dos criativos, como ter uma boa equipe.
Para Eduardo Rodrigues, da e ou, alguns dos

fatores mais importantes são humanos. "Ter em
mente que nem sempre a sua idéia é a melhor.
Saber criticar seus preconceitos e deixá-los de
lado. Ter no profissional de atendimento um
parceiro, já que é ele quem conhece o cliente
e suas necessidades melhor que todos. Usar sua
experiência de vida com sabedoria e acreditar
que sempre se pode fazer o melhor", enumera
Rodrigues.

Para Ravagnani, a chave para o sucesso
é conhecer o público. "Normalmente, na
comunicação dirigida sabemos com quem
estamos falando e isso facilita a maneira de
abordagem, a linguagem, a escolha da oferta.
Quanto mais soubermos mais conseguiremos
atingir no ponto certo e criar um relacionamento



efetivo e duradouro". Além do conhecimento,
o profissional destaca o que, no seu ponto
de vista, é a vantagem do Marketing Direto.
"Muitas vezes esquecemos que podemos fazer
testes. Podemos criar uma versão convencional
e outra mais ousada e testar. Para uma base
mais receptiva podemos sugerir algo diferente
e inusitado. Por que não?".

Usar e abusar das ferramentas e métricas
do Marketing Direto aumenta a chance de
sucesso de uma campanha bem estruturada.
Hoje é difícil, por exemplo, falar em criação
sem citar o uso de CRM. A criação não é um
departamento à parte. O criativo moderno
deve ter um pouco de atendimento, planeja-
mento, mídia, CRM e tecnologia. "Por isso, a

criação contribui muito para o sucesso de uma
campanha se pensarmos que o criativo auxilia
com idéias em todo processo e não apenas na
hora de produzir as peças", diz Rodrigo Esteves.
Para Juliana Andrade, o CRM tem importância
crucial no sucesso da campanha. "São três
os principais pilares para um bom resultado:
criação, planejamento e CRM".

Para alguns criativos, é da base de
dados que vem a inspiração para criar. "Uma
boa base, que traga os clusters para perto de
você, como se fossem pessoas do seu círculo de
amizade, ajuda sobremaneira no momento da
angústia que é quando as idéias ainda correm
soltas de um lado a outro", diz Mauro Lemos,
da Editora Abril.
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