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Fundada em 1958, e no Brasil desde 1976, a Wunderman sempre foi uma das principais
agências de marketing direto do mundo, fato que também se repete durante esses 33 anos
de trajetória no País. O que mudou é que hoje em dia é estranho se referir à Wunderman
como uma agência de marketing direto* A empresa do Grupo Newcomm já é reconhecida por
muitos como uma agência interativa. Tanto que o Leão de bronze conquistado pela agência
no Cannes Lions 2008 não foi em Direct, mas sim em Cyber. Nessa mesma categoria o jurado
escolhido para representar o Brasil neste ano de 2009 é Eco Moliterno, justamente o VP de
criação da Wunderman. Nesta entrevista, Eduardo Bicudo, presidente da agência, fala de
que forma as plataformas digitais auxiliaram no crescimento da empresa. E, obviamente,
comenta sobre o mercado de marketing direto. Pois, seja com interatividade ou não, é isso
que a Wunderman faz muito bem para clientes do porte de Ford, Dell, Nokia e outros.

por Daniel Milani Dotoli
foto Alexandre de Oliveira

Como você vê hoje o mercado de marketing direto?

O mercado atualizou a forma de trabalhar. Nós continuamos

fazendo as mesmas coisas que antes, mas em outras

plataformas, como as digitais, por exemplo. Pego como

exemplo um cliente aqui da Wunderman, a Dell, que investe

bastante em marketing direto, mas não no marketing

direto tradicional e sim nas ferramentas digitais. As maiores

agências já estão seguindo essa trilha. Não sei se outras já

enxergaram essa solução, até porque ainda existe muito

cliente comprando marketing direto da forma tradicional.

Nós apostamos nesse caminho e estamos nos dando bem.

Tanto que crescemos mais de 30% em todos os últimos

cinco anos. Posso dizer que, hoje, 70% de tudo o que

fazemos está ligado às plataformas digitais. Quem está

fazendo a mesma coisa também está crescendo. É isso que

impulsiona o mercado atual de marketing direto.

Esse crescimento acima de 30% será possível

novamente mesmo com essa crise econômica?

Lógico que a crise inibe um pouco o crescimento. Porém

o patamar que estimamos para 2009, que é de 15%,

nem é por causa do momento econômico, mas sim

porque não dá para manter sempre o mesmo ritmo de

crescimento. Hoje eu tenho clientes em quase todos os

segmentos da economia, e todos fixos, com contratos;

não trabalhamos mais por jobs. Assim, creio que não
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teremos muita movimentação dentro de nossa carteira este

ano. Os 15% estão baseados em novos negócios gerados

pelos clientes que eu já tenho.

Você acha que o mercado de marketing direto em geral,

por suas características/ pode se beneficiar do atual

momento?

Sim, já estamos nos beneficiando da crise. Os clientes estão

falando em diminuir consideravelmente suas verbas de

comunicação, mas não conosco. Eles estão abertos ao

diálogo, desde que as agências apresentem proposta de

comunicação que gere resultados concretos, que fará o

negócio deles andar mesmo nesse período. E como todos

sabem, essa é a essência do marketing direto. E é isso que

nós estamos fazendo aqui na agência: procurando entender

bem o negócio deles e como ajudá-los a obter melhores

resultados. Porque se você chegar nos clientes na atual

situação, sem apresentar um plano concreto de geração de

receitas e de negócios, dificilmente será bem-sucedido. Eles

precisam muito de resultados, ainda mais agora.

Já que você frisou a importância das plataformas digitais,

a Wunderman talvez seja a agência de marketing direto

que tenha a atuação mais forte na internet, tanto que

muitos já a chamam de agência interativa. Como você

analisa esse aspecto e de que forma a web alavancou os

negócios da agência?

Sim, eu concordo que nós somos hoje uma agência interativa,

pois o que sempre fizemos foi interatividade. A Wunderman

sempre foi inovadora, e isso desde a sua fundação, há mais

de 30 anos. Foi a primeira agência do mundo a usar o 0800, o

que prova que ao longo da história do mundo sempre tivemos

sintonia com os canais interativos, que criavam diálogo entre

marcas e consumidor. O digital é só mais um desses canais.

Na essência, o que nunca deixamos de fazer foi essa ponte

entre marca e consumidor. Hoje temos um mercado no qual

clientes consomem mídia de forma diferente. Cada vez mais

aparecem redes sociais na internet, o que quer dizer que estão

consumindo menos tevê e meios impressos. Não que algum

desses irá desaparecer, mas ambos irão dividir seus espaços

com outros meio. E se você não souber lidar com esses novos

canais e otimizar a verba do cliente da melhor forma possível,

terá um desperdício de dinheiro e não irá atingir os melhores

resultados. Nossa especialidade sempre foi e sempre será criar

diálogos, trabalhar para nichos, segmentando com eficiência.

Quais os principais clientes da agência?

Os cinco maiores, hoje, são Ford, Dell, Bradesco, Diageo e

Nokia, Para a Dell a nossa atuação extrapola o campo do

marketing direto. Fazemos tudo para ela, inclusive publicidade

tradicional, o que não deixa de estar de acordo dentro da nossa

postura de criar um elo entre marca e consumidor. Isso só

falando dos maiores clientes da casa, pois Land Rover é outra

conta de nossa carteira para a qual também criamos ações de

A a Z, independentemente da disciplina desejada pela marca.

Com alguns outros clientes também atuamos além do campo

do marketing direto, trabalhando com uma ou outra disciplina

da comunicação.

Em alguns clientes vocês mantêm departamentos dentro

de suas unidades. Por que essa decisão?

Isso ocorre com três clientes: Ford, Nokia e Dell. Essa decisão

depende da necessidade do negócio do cliente. Tem que

haver pertinência. No caso da Ford, isso acontece porque

criamos um núcleo de vendas direta para frotistas que exige

gente verticalizada lá dentro. E fica muito mais fácil colocar

esse núcleo em ação a partir do momento em que podemos

ter acesso a todos os sistemas deles, lá na( fabrica de São

Bernardo do Campo (SP). Já os casos de Nokia e Dell são para

estreitar a relação que temos entre agência e cliente.

Quem esteve na sede da Wunderman até há um ano

e vê agora esse novo local não notaria que é a mesma

agência. Por que esses cenários futuristas?

A mudança foi da água para o vinho... Essa nova sede reflete

muito mais o posicionamento da Wunderman hoje, ou seja,

uma agência moderna, supertecnológica e avançada em suas

propostas. Discutimos muito os projetos com os arquitetos

Sérgio Athié e Ivo Wohnrath, sócios do escritório Athié Wohnrath.

Aliás, esse projeto já foi premiado pelo seu espaço interno. Eles

pegaram muito bem a essência do briefing e traduziram em um

espaço que mostra exatamente como é a nossa cara. 9
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