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Parte do mercado de marketing direto se reuniu na última quarta-feira (12), em São Paulo, 
para se atualizar sobre as tendências do setor apresentadas durante a 91a Conferência Anual 
DMA (Di-rect Marketing Association), que aconteceu em outubro, nos Estados Unidos. 
 
Quem abriu o DMA 2008 no Brasil foi o presidente da Abemd (Associação Brasileira de 
Marketing Direto), Efraim Kapulski, que falou um pouco sobre a atuação da associação no 
evento internacional. "A participação da Abemd no DMA não é só organizar um grupo 
internacional, mas participar de eventos paralelos", disse. 
 
A primeira palestra foi ministrada pela vice-presidente e diretora de criação da Fábrica, 
Marisa Furtado. Ela mostrou o material apresentado pelos profissionais Joseph Jaffe, Ty 
Pennington, Christie Hefner e Craig Newmark no DMA durante as Keysessions. 
 
Na seqüência, Edson Barbieri, da Frontier, e Fernando Cirne, da Editora Abril, falaram sobre 
aquisição e retenção, baseados em dados apresentados durante o DMA. "O e-mail marketing 
fica atrás apenas da mala direta em aquisição e retenção de clientes", disse Barbieri. 
Segundo o executivo, o e-mail marketing é o que tem melhor ROI em marketing direto: são 
US$ 45,65 por dólar investido. 
 
O executivo da Frontier apresentou o case do site de relacionamento eHarmony, que se 
baseia em metodologia científica para unir casais, e deu algumas dicas para melhorar as 
ações de e-mail marketing. "Mesclar o assunto das vendas com conteúdo aumenta o índice 
de retenção", disse. 
 
O marketing direto feito por mídias online também foi abordado por Fernando Cirne. "O 
marketing direto vendeu US$ 2,06 trilhões no ano passado, sendo 25% desse valor 
proveniente do marketing eletrônico", explicou. 
 
Outro assunto abordado foi a segmentação comportamental pela qual, a partir das opções 
escolhidas pelos usuários no site, a homepage tem nova apresentação. "É mais eficiente se 
usado online, mas a experiência mostra que vale a pena", contou. 
 
A terceira apresentação do dia teve como tema "Estratégia Criativa" e foi ministrada por Tais 
Cavalheiro, do Bradesco, e Marisa Furtado, da Fábrica, que se inspiraram na pós-conferência 
de Alan Rosenspan apresentada no DMA (leia mais nesta página). 
 
Marcelo Tripoli, da iThink, ministrou a palestra "Marketing Online" e chamou a atenção para 
os assuntos que tiveram destaque no DMA. "O vídeo merece uma menção especial. Ele 
sempre aumenta a taxa de conversão", disse. Tripoli defendeu que a mudança tem de 
acontecer na maneira que as pessoas fazem marketing, não só na comunicação. "A internet 
deveria ser usada para expandir a comunicação dos outros meios que tem limitação de tempo 
e de espaço". 
 
Segundo o executivo, o ideal é investir no produto porque se ele tiver diferencial, não é 
preciso uma comunicação rebuscada. "O negócio anda por si só", contou. 
 
O diretor de criação da RS Direct, Milton Angeli, ministrou a palestra "Echo Awards", na qual 
mostrou os cases premiados no evento norte-americano, entre eles o "Casamento por 
interesse" que a agência fez para o Citibank e garantiu uma prata no evento. 
 
Para conquistar novos clientes de conta corrente, o Citibank divulgou, por meio de mala 
direta, uma promoção na qual dava milhas ou crédito aos clientes participantes. "A taxa de 
resposta foi de quase 10%", afirmou. 
 
Alexandre Ravagnani, da Sunset, também apresentou seu case vencedor. "Cio Club" para 
Symantec levou bronze na premiação. "Os executivos de TI já se relacionam em clube. A 



gente continuou a se comunicar com eles como eles fazem sempre, o que foi uma grande 
sacada", falou. 
 
O diretor executivo da Loyalty, Marcelo Oliveira, ministrou a palestra "Retenção e loyalty". 
Oliveira falou sobre a importância de entregar conteúdo relevante para os clientes e 
apresentou um case das concessionárias Honda mostrado no DMA. "É importante entregar 
essência de marca como um estilo de vida, de forma que o consumidor se identifique com a 
sua atitude", disse. 
 
A penúltima palestra teve como tema "Database e estatística", ministrada por Paula Baeta. 
Entre os assuntos abordados pela palestrante estava a necessidade de atualizar os dados 
mais rapidamente. "O database precisa ser em tempo real se quiser se inserir no mundo do 
marketing interativo", comentou. 
 
Vicente Argentino, da Datalis-tas, e David Whittaker, da Market data, fizeram a última 
palestra do dia: "Canais emergentes". Argentino destacou a importância do mobile market. 
Whittaker chamou a atenção para os diferentes públicos que não são levados em 
consideração pelos sites. "O desafio é levar as pessoas ao lugar certo". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 nov. 2008, p. 34.   


