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REPORTAGEM Marketing Direto

As principais agências de 
marketing direto viveram mo-
mentos bastante positivos no 
ano passado, a despeito da crise 
econômica. Com base no estudo 
Indicadores Abemd, promovido 
pela Associação Brasileira de 
Marketing Direto (Abemd), elas 
podem celebrar os resultados 
conquistados: as receitas dessas 
empresas evoluíram 16,1% em 
2008, chegando à casa dos R$ 
360 milhões. O crescimento ficou 
muito acima da evolução do PIB, 
que ficou na casa dos 5,1%, e da 
evolução do setor como um todo, 
calculado em 12,1% — índice re-
velado na semana passada, com 
a apresentação da quarta edição 
do levantamento da associação 
(ler mais à pág. xx). 

Tais resultados poderiam ser 
melhores, não fossem as dificul-
dades surgidas com a crise no 
último trimestre do ano passado, 
responsáveis pelo adiamento de 
alguns projetos dos anunciantes. 
Mesmo com o efeito do tormen-
toso cenário econômico mun-
dial, as perspectivas para 2009 
são boas. As agências esperam 
crescer, ainda que em menor 
ritmo do que no ano passado. Os 
principais motivos do otimismo 
resultam da demanda do merca-
do. O avanço dos investimentos 
em campanhas digitais também 
colabora muito, assim como o 
fato de o mercado se interessar 
mais por ações mensuráveis e 
segmentadas. O marketing di-
reto ganha espaço. 

Ricardo Monteiro, presidente 
do comitê de mídia da Associa-
ção Brasileira de Anunciantes 
(ABA) e gerente de mídia e 
relações públicas para a Améri-
ca Latina da Reckitt Benckiser, 
não aponta o marketing direto 

Mercado em crescimento
As agências especializadas em marketing direto celebram os resultados de 2008, uma alta de 12,1% 
em relação ao ano anterior. Para 2009, mesmo com o efeito da crise econômica sobre as estratégias de 
comunicação, o setor tem boas perspectivas de desempenho. Alimentando essas expectativas, estão 
o avanço digital e a aposta dos anunciantes em ações de relacionamento com resultados mensuráveis
José Paulo Sant’Anna

como a melhor saída para todos 
os anunciantes. Ele acredita que 
cada marca deve escolher o meio 
mais adequado segundo suas 
necessidades. Monteiro admite, 
no entanto, que as exigências 
atuais do mercado tornam a 
ferramenta bem mais atraente 
do que no passado. 

“Hoje, há grande preocu-
pação em direcionar as verbas 
para estratégias que permitam 
medir o retorno sobre os inves-
timentos”, diz. Para o executivo, 

também existe grande interesse 
em conhecer cada vez melhor 
o público-alvo e utilizar essas 
informações de forma adequada, 
estimulando vendas e criando 
relacionamento. Na atual fase 
em que o mundo vive, o dinhei-
ro escasseia, e fica mais forte a 
necessidade de usar verbas mais 
modestas em ações capazes de 
criar ofertas tentadoras para 
clientes em potencial.

Faz sentido. “As caracterís-
ticas procuradas pelo mercado 
estão no DNA das agências 
de marketing direto”, defende 
Efraim Kapulski, presidente da 
Abemd. Tanto que as agências 
do setor estão conquistando 
espaço no planejamento das em-
presas. Segundo o presidente, 
atualmente as agências são con-
vidadas a participar da criação 
das estratégias de comunicação 
dos clientes desde o início.

 
Competição

O aumento do interesse no 
marketing direto fez com que 
várias agências de publicidade 
alterassem suas estruturas para 
prestar o serviço, por meio da 

criação de divisões ou da presen-
ça de especialistas em relacio-
namento contratados para suas 
equipes. Em muitos casos, as 
agências de publicidade chegam 
a concorrer com as empresas es-
pecializadas em relacionamento 
pertencentes ao mesmo grupo. 
O uso da web é uma excelente 
forma para tentar se relacionar 
com os clientes, e esse é motivo 
de bons resultados também das 
agências digitais.  

A acirrada competição do 
mercado, no entanto, é enfren-
tada com confiança. “É preciso 
lidar com as informações pre-
sentes nos bancos de dados e 
sabemos fazer isso melhor”, ex-
plica Kapulski. O presidente da 
associação se baseia em números 
para fazer tal afirmação. No 
estudo Indicadores Abemd, no 
quadro referente à participação 
por segmento das empresas 

Balanço do setor
Confira os resultados do estudo Indicadores Abemd referentes a 2008

• Receita do mercado brasileiro de marketing direto: R$ 19,5 bilhões

• Crescimento do setor em relação ao ano anterior: 12,1%

• Crescimento médio dos últimos oito anos: 12,7%

• Participação do marketing direto na composição do PIB: 0,67%

• Emprego: 1.130 mil empregos diretos, crescimento de 10,8% sobre 2007
à

Buono, da Fábrica: “Até o fim de julho mon-
taremos outra semente, esta voltada para 
a geração de conteúdo. Cada vez mais os 
projetos exigem conteúdo de qualidade”
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REPORTAGEM  Marketing Direto

O varejo se encontra entre os 
anunciantes que intensificam seus 
investimentos em marketing dire-
to. Um bom exemplo é o Magazine 
Luiza. Anelise Nascente, diretora de 
marketing, explica que a estratégia 
é bastante válida, em especial por 
permitir medir os resultados. Ela 
revela que a rede está atenta a essa 
realidade. “Temos uma equipe espe-
cial para desenvolver ações de CRM”, 
informa.

Para Anelise, dois meios de atingir 
os consumidores têm se mostrado 
muito eficientes. Um deles é a velha 
e boa correspondência. O outro é a 
internet. “A internet tem se trans-
formado em um diferencial no varejo 

O relacionamento do Magazine Luiza

A rede acredita no potencial 
do celular. Já foi feito teste no 
interior paulista, com ofertas 
para quem passava pela loja

As empresas prestadoras de 
serviços ligados ao marketing 
direto obtiveram no ano passado 
uma receita de R$ 19,5 bilhões, 
valor 12,1% superior ao do exer-
cício anterior, que havia ficado 
em R$ 17,4 bilhões. O número 
representa o equivalente a 0,67% 
do PIB brasileiro, que se encontra 
próximo dos R$ 2,9 trilhões, de 
acordo com o IBGE. Desde 2000, 
quando o mercado de marketing 
direto foi estimado em R$ 7,5 
bilhões, o crescimento médio por 
ano do setor tem ficado na casa 
dos 12,7%. 

Os números são da quarta 
edição dos Indicadores Abemd, 
estudo anual da Associação 
Brasileira de Marketing Direto 
(Abemd) realizado pela Simon-

Estudo mostra que setor movimenta R$ 19,5 bilhões
sen Associados. “Mesmo com a crise 
mundial, o mercado de marketing 
direto prova estar em expansão”, 
avalia Efraim Kapulski, presidente 
da entidade. Ele acredita que, se 
o ritmo de evolução da economia 
brasileira não fosse atrapalhado 
pelos acontecimentos do segun-
do semestre de 2008, o setor, no 
mínimo, repetiria o índice de cres-
cimento de 15,2% registrado em 
2007. A pesquisa tem como base 102 
entrevistas feitas com empresas da 
área, usuários, clientes, associações 
e entidades.

Um dado interessante revelado 
pelo estudo é a participação dos 
vários nichos do setor no total arre-
cadado. No balanço relativo ao ano 
passado, as empresas de internet e 
e-commerce aparecem na liderança. 

Elas abocanharam receita de R$ 4,67 
bilhões, equivalente a 23,9% do to-
tal. Isso representa crescimento de 
17,3% em relação a 2007. Em segun-
do lugar ficaram as de call center, 
contact center e telemarketing, com 
receita de R$ 4,5 bilhões (23,15% do 
total) e evolução de 9,8%. 

Pela primeira vez, desde o início 
da realização do estudo, esse seg-
mento não fica na liderança. Para se 
ter uma ideia do forte crescimento 
das empresas ligadas à web, em 2005 
elas tiveram receita de R$ 2,5 bi-
lhões, montante que correspondeu, 
na época, a 19,5% do mercado. No 
mesmo ano, as empresas ligadas a 
operações de telefonia faturaram 
R$ 3,3 bilhões e contavam com par-
ticipação de 25,8%. Vale ressaltar 
que elas apresentaram resultados 

bastante positivos nos últimos anos, 
mas não o suficiente para se manter 
na frente daquelas relacionadas com 
a tecnologia digital.

Outro aspecto notável relativo à 
participação dos vários segmentos 
no total arrecadado se encontra no 
empate técnico das receitas obtidas 
em 2008 pelas gráficas que impri-
mem malas diretas, pelas empresas 
responsáveis por investimentos 
em tecnologia relacionada ao ma-
rketing direto e pelas companhias 
que respondem por distribuição e 
logística. 

Cada um desses nichos ficou 
com 14,2% do total das receitas, 
fato inédito na história do levanta-
mento. “Os números mostram que 
as receitas obtidas por meio das 
malas diretas cresceram 9,9%, o 

que reforça a importância das men-
sagens em papel para a categoria 
mesmo em tempos de destaque dos 
meios digitais”, aponta Kapulski. 
É bom ressaltar também o ótimo 
resultado alcançado pelas agências 
de marketing direto propriamente 
ditas. Apesar de ficarem com ape-
nas 1,8% do total das receitas, elas 
apresentaram crescimento de 16,1% 
(ver mais na tabela ao lado) no 
ano passado. De maneira similar aos 
estudos anteriores, os projetos B2C 
ficaram com 67% das receitas, e os 
B2B, com 33%. 

Diversificação
O crescimento do marketing 

direto verificado nos últimos anos 
não se deve apenas à ampliação dos 
investimentos dos clientes tradicio-

ligadas ao setor, o item Outros 
mostra a participação das agên-
cias concorrentes. “Enquanto as 
especializadas em marketing di-
reto cresceram 16,1%, as demais 
evoluíram com 9,8%”, justifica.  

Que a experiência em re-
lacionamento potencializa a 
percepção de oportunidades 
de negócios, não há dúvida. 
Diversos profissionais do ramo, 
no entanto, fazem uma ressalva. 
As agências de marketing direto 
se tornaram mais competitivas, 
mas precisam investir também 
na qualidade de suas mensagens 
e combinar planejamento e cria-
tividade. 

Outra advertência vem da 
expectativa exagerada por par-
te de alguns clientes no uso de 
meios digitais. Em muitos casos, 
os anunciantes forçam a barra 
para se relacionar via e-mail. O 
correio eletrônico é mais barato, 
mas o percentual de retorno 
é geralmente menor. Existem 
horas em que o papel é mais 
eficiente.

Em relação ao uso do celular, 
as opiniões são contraditórias. 
Para alguns executivos de agên-
cia, a telefonia móvel apresenta 
dificuldades. Entre elas, o ex-

cesso de aparelhos pré-pagos, 
com poucas informações sobre 
seus proprietários, o necessário 
respeito à privacidade e o fato de 
existirem várias operadoras que 
atuam em diferentes platafor-
mas. Para outros, as pessoas com 
celulares pós-pagos já estão em 
número suficiente para que se-
jam realizadas promoções, desde 
que se obtenha autorização 
desse público. E a questão das 
operadoras pode ser contornada. 
Os mais otimistas estão criando 
divisões de mobile marketing.  

Multinacionais
Cada agência apresentou 

resultados diferentes no ano 
passado, de acordo com par-
ticularidades como perfil dos 
clientes ou especializações em 
determinadas áreas de pres-
tação de serviços. Ninguém se 
queixa. Apesar do atual clima 
de otimismo, todos admitem que 

os primeiros nove meses do ano 
passado deixarão saudades.

Entre as multinacionais, a 
toada é a mesma. “O desem-
penho de 2008 foi sensacional. 
Nos últimos anos, a agência tem 
crescido, em média, de 15% a 
20% ao ano”, conta Renato de 
Paula, diretor regional para a 
América Latina da Ogilvy One. 
O grande trunfo da agência foi a 
consolidação da área de consul-
toria de CRM, unidade que, de 
2006 até o ano passado, cresceu 
400%. “O aperfeiçoamento da 
área de consultoria foi muito im-
portante. Passamos a entender e 
solucionar melhor os problemas 
do cliente, desde a análise das in-
formações dos bancos de dados 
até as ações pós-venda”, diz. 

O dirigente não arrisca palpi-
tes para 2009. Ele prevê algumas 
dificuldades, mas não a ponto de 
perder o otimismo. “Talvez não 
consigamos repetir os resultados 

dos anos anteriores, mas não é só 
pela crise. Nossa base de cálculo 
para o crescimento está a cada 
ano maior e fica difícil repetir 
altos índices de crescimento”, 
explica. Ele também destaca o 
grande crescimento da procura 
por soluções digitais. Entre os 
principais clientes da Ogilvy 
One estão IBM, Claro, Alianz e 
Gerdau.

“A crise não tem nos atra-
palhado. Na verdade, estamos 
na contramão do pessimismo, 
ganhando uma conta atrás da 
outra”, comemora Abaetê de 
Azevedo, CEO para o Brasil e 
América Latina da Rapp e re-
presentante no board da Direct 
Marketing Association (DMA). 
Entre as conquistas, destacam-
se as dos serviços de milhagem 
da Gol e a conta digital da Te-
lefônica.

“Mesmo com a freada ocor-
rida nos últimos meses do ano, 

crescemos 19% em 2008. E a 
nossa área digital cresceu 15% 
no primeiro trimestre deste ano 
em relação ao mesmo período 
de 2008”, informa. Por conta do 
crescimento, a empresa alugou 
mais um andar no prédio que 
ocupa na capital paulista. A Rapp 
aposta no celular como meio de 
envio de mensagens e acaba de 
montar sua divisão de mobile 
marketing. 

Manter clientes como TIM, 
Itaú Unibanco, HP, O Globo e iG 
foi extremamente positivo para 
a Giovanni+DraftFCB, agência 
que tem na presidência Auré-
lio Lopes, profissional de forte 
ligação com o marketing direto. 
Lopes foi durante muito tempo o 
presidente da Datamídia, FCBi, 
incorporada pela empresa que 
agora comanda. Vale esclarecer 
que a marca Datamídia continua 
no mercado. “A estrutura admi-
nistrativa e financeira das duas 
empresas é uma só, mas alguns 
clientes são atendidos só pela 
Datamídia”, explica.   

As empresas ligadas ao Gru-

e, se usada de forma inteligente, 
potencializa o efeito dos meios mais 
tradicionais, como a televisão. As ma-
las diretas permitem a adoção de um 
eficiente regime de relacionamento 
com determinados públicos”, avalia.

A diretora também acredita muito 
no potencial do uso dos aparelhos 
celulares em ações de marketing. “O 
celular se transformou numa exten-
são do corpo das pessoas”, ressalta. 
Para ela, disseminar o uso da telefonia 
móvel é desafio criativo e de pertinên-
cia. “Chegamos a fazer alguns testes 
em Ribeirão Preto (interior paulis-
ta), com ofertas para quem estava 
passando pela loja. Acredito muito 
nessa ferramenta”, resume.

Patrice Lamiral, da RMG, diz que 2008 foi 
muito bom, enquanto o primeiro trimestre 
de 2009 foi mais calmo. Ele acredita em 
retomada rápida

Abaetê Azevedo, da Rapp: “A crise não 
está nos atrapalhando. Na verdade, 
estamos na contramão do pessimismo, 
ganhando uma conta atrás da outra”
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Mercado brasileiro de marketing direto 
Participação por segmento e crescimento anual

Receita: estimativa 2008 Variação
2008/07 
 (% a.a.)

Receita  
(M R$)

Serviços de internet e e-commerce

Empresas de call center/
contact center/telemarketing

Gráficas: impressão para marketing direto

Tecnologia relacionada a marketing direto

Distribuição e logística

Empresas de database e CRM

Agências de marketing direto

Fornecedores de listas

Outros

4.670

4.500

2.770

2.760

2.760

1.150

360

80

450

+17,3

+9,3

+9,9

+11,3

+10,4

+11,7

+16,1

+14,3

+9,8

% do  
total

23,9%

23,1%

14,2%

14,2%

14,2%

5,9%

1,8%

0,4%

2,3%

M = milhão      Total: M R$ 19.500 = +12,1

Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas

nais. O setor está se beneficiando 
da chegada de representantes de 
segmentos econômicos que no 
passado não se interessavam pela 
estratégia.

As empresas que por obrigação 
sempre mantiveram informações 
atualizadas de seus clientes são os 
usuários mais antigos e fiéis do mar
keting direto no Brasil. Incluemse 
nessa categoria os bancos, as admi
nistradoras de cartões de crédito e 
os vendedores de assinaturas das 
mais variadas, caso das editoras e 
das operadoras de televisão paga, 
entre outros segmentos. Nos últimos 
anos, o fim do monopólio dos servi
ços telefônicos tornou o setor muito 
competitivo e inseriu as operadoras 
nessa condição.

O estudo Indicadores Abemd 
comprova a importância desses 
clientes. As instituições financeiras 
responderam por 23% das receitas 
das empresas do setor no ano pas
sado, com crescimento de 7,4% em 

relação a 2007. Os representantes de 
telecomunicações/utilidades repre
sentaram 14,5% das receitas, com 
expansão de 8,3%. E as vendedoras 
de publicações e assinaturas foram 
responsáveis por 10,5% das receitas 
(evolução de 7%). 

Fenômeno que se intensificou 
a partir da virada do século, as 
companhias automobilísticas e 
de autopeças têm ampliado seus 
investimentos. Em 2008, elas res
ponderam por 9% das receitas das 

empresas de marketing direto, com 
crescimento de 18,3%. Em 2005, ano 
em que o estudo foi realizado pela 
primeira vez, o setor automotivo era 
responsável por 7% das receitas. 
“Notamos a evolução das verbas 
das montadoras na edição deste ano 
do Prêmio Abemd, quando houve 
grande aumento nos números de 
inscrição de cases e troféus ligados 
a elas”, revela Kapulski. 

O setor de comércio em geral 
e catálogos também apresentou 

grande evolução no ano passado. 
Respondeu por 9,5% do total das 
receitas, atingindo incremento de 
18,3% em relação a 2007. “Um fato 
a ser destacado é o aumento dos 
investimentos do varejo, em especial 
das redes de lojas — mesmo as de 
menor porte — e dos shopping cen
ters”, analisa Antonio Vialle Cordeiro, 
diretor da Simonsen Associados. 

Hoje, outros setores começam 
a marcar presença mais efetiva. De 
acordo com a pesquisa, a categoria 

“Outros” representou 30% do to
tal das receitas das empresas de 
mar keting direto no ano passado. 
A expansão em relação a 2007 foi 
de 15,9%. Em 2005, a participa
ção desse item nas receitas era de 
apenas 25%. “Isso revela que os 
investimentos na estratégia ainda 
têm amplo espaço de crescimen
to entre as empresas de outros 
setores”, revela Kapulski.

Para os profissionais das 
agências, pelo menos dois filões 
a serem explorados com maior 
intensidade podem ser aponta
dos sem medo. “As construtoras 
e os laboratórios farmacêuticos 
apresentam ótimo potencial”, 
revela Abaetê de Azevedo, CEO 
para o Brasil e a América Latina 
da agência Rapp e representante 
no board da Direct Marketing 
Association (DMA). A opinião 
de Azevedo coincide com as 
dos dirigentes das principais 
agências.

po FCB apresentaram cres
cimento. “Não foi tão grande 
quanto poderia. O medo da crise 
atrapalhou os resultados dos 
últimos seis meses”, informa 
Lopes. Em relação a 2009, o di
rigente acha cedo fazer qualquer 
prognóstico. Os investimentos 
nos meios digitais devem aju
dar nos resultados. Mas Lopes 
acha que está havendo  exagero 
dos clientes, muitas vezes in
fluenciados pelo baixo custo do 
email. “O con teúdo é sempre 
muito importante. Em muitas 
situações, a mala direta permite 
maior cerimônia no tratamento 
dos clientes”, avalia.

“O ano passado foi muito 
rentável, crescemos 38% em 
relação a 2007”, orgulhase 
Eduardo Bicudo, presidente da 
Wunderman. E os resultados do 
primeiro trimestre deste ano 
são excelentes indicativos de 
bons negócios. “Nosso fatura
mento aumentou 23% quando 
comparado ao mesmo período 
do ano passado”, comemora o 
executivo. A explicação para 
esses resultados está na conquis
ta, desde 2008, de clientes de 
porte, como Bradesco, American 
Express e Perdigão. A agência 
também atende Ford, Nokia e 
Johnny Walker, entre outros.

Bicudo acredita, no entanto, 
que não será um ano fácil. “Os 
clientes estão muito preocupa
dos em direcionar o investimen
to, saber qual será o impacto 
de cada centavo colocado em 
projetos de comunicação”, ana
lisa. Para ele, o cenário favorece 
muito o aproveitamento criativo 
dos meios digitais. “Na internet 
podemos dimensionar resulta
dos e fazer correções de rota no 
meio do caminho”, exalta. Para 

exemplificar, cita o case feito por 
meio do Twitter para a fabricante 
de computadores Dell. “Apre
sentamos ofertas relâmpagos 
de até 140 caracteres com ótimo 
retorno”, resume. 

O mundo digital também 
merece o destaque de Patrice 
Lamiral, diretor de planejamento 
da RMG Connect. Ele destaca 
que, no passado, o marketing 
direto resumiase ao envio de 
correspondências. Atualmente, 
conta com inúmeras possibili
dades de se chegar ao consu

midor por meio de campanhas 
em que os mais variados meios 
interagem. Ele também ressalta 
a importância  da qualidade da 
lista, fator indispensável para 
que se consiga encontrar as pes
soas, e o crescente interesse dos 
anunciantes por ações de CRM.

Lamiral informa que, para a 
RMG, o ano passado foi muito 
bom. Sem citar números, ex
plica que o primeiro trimestre 
de 2009 foi um “pouco mais 
calmo”. Ele acredita em reto
mada rápida. O lançamento de 
campanhas do banco HSBC, 
cliente de destaque da agência, 
pode ser o marco da recupera
ção dos negócios a patamares 
compatíveis com os melhores 
momentos da agência, há cinco 
anos no mercado brasileiro. 

  
Nacionais

Entre as nacionais, o dis
curso é parecido. Guto Cappio, 
presidente da Sunset, braço de 
marketing de relacionamento do 
Grupo ABC, comemora o cresci
mento do ano passado, na casa 
dos 38%. Para 2009, ele espera 
ótimo resultado, mas admite ser 
difícil chegar ao mesmo número 
de 2008. “No primeiro trimestre, 
nosso faturamento foi 18% supe

rior ao do mesmo período no ano 
passado”, informa. Os clientes 
atendidos pela Sunset são Fiat, 
Bayer, Itaú Unibanco, Fininvest 
e Editora Abril, entre outros. 

Para explicar o resultado, 
Cappio ressalta o bom momento 
do marketing direto. “Empresas 
fora dos segmentos tradicionais 
estão querendo investir em ações 
mensuráveis. Estão saindo  da 
mídia e procurando outro jeito 
de falar com seus clientes. Muitos 
estão tendo experiências positi
vas e vão continuar a apostar no 
marketing direto”, revela. 

Em sua opinião, a crise deu 
até uma “ajudinha” para que os 
indecisos experimentassem uma 
nova opção de comunicação. Ele 
também aponta o aumento da 
influência das agências especia
lizadas. “Estamos participando 
da criação dos projetos de comu
nicação desde o início. Começa
mos a discutir a estratégia global 
dos clientes”, reforça.  

As contas do Credicard Fi
nanciamentos (exCity Finan
cial), Contax e Hospital Sírio
Libanês são as novidades deste 
ano na Fábrica. No ano passado, 
a empresa havia conquistado 
a conta da Nestlé. “Em 2008 
crescemos 15%, mais ou menos 

o mesmo que o mercado”, 
aponta Luís Buono, vice
presidente de atendimento e 
planejamento. A agência tam
bém atende Bosch, Bunge, 
Microsoft e Telefônica, entre 
outras marcas de renome.

Segundo Buono, o dife
rencial da agência está na 
especialização para realizar 
vários tipos de prestação 
de serviços sob a ótica do 
marketing direto. A Fábrica 
conta com empresas ligadas 
a ela para enfrentar o desafio. 
Uma delas é a youDb, voltada 
para administração de bancos 
de dados. A Salsa B é voltada 
para realizar brand expe
rience por meio de eventos e 
promoções.

“Até o fim de julho, monta
remos outra semente, esta 
voltada para a geração de 
conteúdo. Cada vez mais os 
projetos exigem conteúdo 
de qualidade”, revela. Outra 
iniciativa em andamento é 
a incorporação de uma 

Para Bicudo, da Wunderman, cenário 
favorece aproveitamento criativo dos 
meios digitais: “Podemos fazer correções 
de rota no meio do caminho”

Deyse, da Copyright: “Estamos em  
processo de prospecção de novos  
clientes nas áreas financeira, automotiva 
e de arquitetura e decoração”

à
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Regulamentação

agência digital com experi-
ência em trabalhos de mobile 
marketing. “Vi uma oportuni-
dade de mercado e estamos em 
fase avançada de negociações”, 
adianta. Além disso, uma pes-
quisa realizada a cada dois anos 
pelo Grupo Consultores é motivo 
de orgulho. “Em 2008, a Fábrica 
foi apontada como a primeira 
agência de marketing direto com 
que os clientes querem trabalhar 
no Brasil”, comemora. 

O balanço do ano passado 
também é motivo de celebração 
para a Salem. “2008 foi bom. E 
o primeiro trimestre de 2009 
não decepcionou. Não ocorreu 
nenhum trauma nem a perda de 
clientes”, pondera Marcio Salem, 
presidente da agência. Ele não 
concorda com o argumento dos 
defensores da tese de que a crise 
está levando as empresas a in-
vestir mais no marketing direto. 
“Uma crise nunca é boa”, define. 
A agência, que atende Nissan, 
Real/Santander, Mastercard, 
Carrefour e Lojas Marisa, entre 
outros clientes, prefere creditar 
o crescimento do setor aos en-
cantos dos veículos digital. 

Salem justifica, dizendo que 
a internet permite mensurar 
resultados e corrigir rotas de 
campanhas de forma rápida, 
características muito positivas 
para os interessados em investir 
em ações de relacionamento. 
Outra certeza do dirigente: a 
experiência em trabalhar com 
informações ajuda, mas a con-
corrência das agências de publi-

Maria Luiza, da Interact, afirma que os 
clientes não querem apenas a redução de 
custo com o uso da web: “Eles cobram proje-
tos que gerem interação de longo prazo”

Marcio Salem, da Salem: “2008 foi bom. E o primeiro trimestre de 2009 não 
decepcionou. Não ocorreu nenhum trauma nem a perda de clientes”

cidade e digitais é dura. Não dá 
para ter sucesso sem investir no 
binômio criação/planejamento. 

Para Deyse Dias Leite, sócia 
e diretora de criação da Copyri-
ght, 2008 foi um ano excelente. 
Um dos pontos altos se deve à 
ampliação da atuação no Rio de 
Janeiro, onde atende a conta 
da Oi. A empresa de telefonia 
também foi responsável pela 
engorda da receita da agência 
em São Paulo, mercado no qual 
lançou sua marca. 

Em 2009, o primeiro trimes-
tre foi de mudanças e ajustes, em 
função da redução de verba de 
alguns clientes. “Hoje o cenário 
parece mais otimista, com algu-
mas boas perspectivas”, avalia 
Deyse. A conquista da conta da 
organização Médicos Sem Fron-
teiras, no primeiro trimestre, foi 
uma boa notícia. “Estamos em 
processo de prospecção de no-
vos clientes nas áreas financeira, 
automotiva e de arquitetura e 
decoração”, conta.  

No ano passado, a Interact, 
por sua vez, cresceu 20%. “O 
primeiro semestre foi excelente, 
no segundo houve certa dimi-
nuição no número de projetos”, 
revela Maria Luiza Piccioli, vice-
presidente executiva da agência. 
Já os três primeiros meses de 
2009 foram um tanto retraídos. 
A partir de abril, porém, houve 
uma retomada. “As consultas 
estão aparecendo. Estamos 
participando de concorrências 
promovidas até por empresas 
dos setores mais afetados pela 
crise”, revela. 

Para Maria Luiza, os anun-
ciantes querem propostas sobre 
como melhorar seus índices de 
resposta, obter maior retorno 
dos investimentos. “A segmenta-
ção da comunicação vem sendo 
encarada como muito impor-
tante”, diz. A executiva também 
destaca o grande interesse pela 
internet. Para ela, os clientes 
não querem apenas a redução 
de custo com o uso da rede de 
computadores. “Eles cobram 
projetos pertinentes, que gerem 
interação com os clientes de 
longo prazo”, avalia.  

Códigos do setor
Mercado procura se antecipar a medidas governamentais. É o que 
está fazendo com a proposta de autorregulamentação das ações de 
e-mail marketing, já assinada por nove entidades
Sheila Horvath

E-mail marketing permitido
Um dos principais objetivos 

do Código de Ética estudado pelo 
mercado para as ações envolven-
do mensagens eletrônicas é que 
o consumidor saiba a origem do 
e-mail recebido. “O destinatário 
precisa saber como seu endereço 
eletrônico consta da lista daque-
la empresa, para aquela ação”, 
observa Walter Sabini Júnior, um 
dos integrantes da comissão que 
elabora o documento de autorre-
gulamentação. Outro ponto muito 
discutido pelo setor na criação 
desse código é que o consumidor 
só poderá receber e-mails de com-

Guto Cappio, da Sunset: “De fato, a regulamentação do setor é inevitável.  
Em minha opinião, deve ser vista como saudável pelos profissionais da área”

O setor de marketing direto 
trava uma luta particular que 
une diversos segmentos que 
compõem o mercado: a autorre-
gulamentação. Para se antecipar 
ao governo e evitar que leis fe-
derais norteiem os rumos desse 
ramo da indústria, os represen-
tantes da área têm discutido 
propostas que regulamentem 
as atividades. Um dos segmen-
tos, o de telemarketing, já está 
sendo regulado via legislação. 
Em dezembro, passou a vigorar 
a nova lei do Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor (SAC). E 
especificamente em São Paulo o 
Procon (Programa de Orienta-
ção e Proteção ao Consumidor) 
criou o Cadastro para Bloqueio 
do Recebimento de Ligações de 
Telemarketing.

Antes que algo do gênero 
aconteça com as demais áreas 
do marketing direto, estudam-
se propostas para disciplinar o 
setor. A que mais se aproxima de 
uma conclusão é a referente às 
ações de e-mail marketing, que 
crescem a cada dia. “O grande 
problema dessa ferramenta 
é o mau uso por diferentes 
empresas, de diferentes áreas. 
Isso acabou prejudicando todo 
o setor, bem mais do que uma 
regulamentação imposta”, afir-
ma Guto Cappio, presidente da 
Sunset, agência de marketing de 
relacionamento com 15 anos no 
mercado e que desde 2007 faz 
parte do Grupo ABC. “De fato, a 
regulamentação do setor é ine-

(Agadi), Associação Paulista 
das Agências Digitais (Apadi), 
Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br), Federação do 
Comércio do Estado de São Pau-
lo (Fecomercio/SP), Federação 
das Associações Comerciais e 
Industriais do Rio Grande do 
Sul (Federasul), Interactive 
Advertising Bureau (IAB), As-
sociação Rio Grandense dos 
Provedores de Acesso, Serviços 
e Informações da Rede Internet 
(InternetSul) e Associação Bra-
sileira de Defesa do Consumidor 
(Pro Teste).

“Faltam ainda alguns de-
talhes técnicos para colocar o 
código em prática, mas o obje-
tivo é que até o fim do ano ele 
seja implementado para todo o 
setor”, comenta Walter Sabini 
Júnior, principal executivo da 
Virid e representante do IAB na 
comissão. O código propõe re-

vitável. Em minha opinião, deve 
ser vista como saudável pelos 
profissionais da área”, completa 
o executivo. 

O texto da autorregulamen-
tação do e-mail marketing foi 
elaborado com a participação 
de representantes de distintas 
associações do setor. Ele será 
apresentado ao mercado ainda 
neste ano e é guardado a sete 
chaves, mesmo depois de ser 
aprovado por nove entidades, 
segundo informações obtidas 
com a Associação Brasileira de 
Marketing Direto (Abemd). Até 
que esteja finalizado, ele será 
mantido em segredo.

Além da própria Abemd, o 
texto, na verdade um código 
de ética, já foi aprovado pelos 
seguintes grupos: Associação 
Brasileira dos Provedores de 
Internet (Abranet), Associação 
Gaúcha das Agências Digitais 

panhias com as quais já tenha um 
relacionamento.

A partir do momento em 
que o consumidor preenche um 
cadastro, eletrônico ou não, abre 
a possibilidade de a empresa se 
comunicar com ele. “Quantas 
vezes o consumidor é convidado 
a participar de uma promoção e 
preenche um cupom fornecendo 
o endereço eletrônico?”, questio-
na Sabini. O problema é que esse 
mailing acaba sendo repassado 
para outras companhias, resul-
tando em e-mails indesejáveis ou 
completamente fora do perfil do 

consumidor. “Como a oferta de 
um curso de MBA para um ado-
lescente de 13 anos”, compara.    

Esse tipo de relação inde-
sejável é que dificulta as boas 
campanhas de e-mail marketing. 
Um dos aspectos ressaltados 
pelos profissionais que debatem 
o tema é a informação relevante. 
Os especialistas defendem que, 
se a ação possui relevância de 
acordo com o perfil do consu-
midor, ele certamente mostrará 
interesse em receber informações 
e autorizará a comunicação via 
endereço eletrônico. E até via 
celular. A conclusão é que não 
se pode usar essas ferramentas 
sem um conteúdo de interesse 
do público-alvo. 
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Sabini, da Virid, critica o projeto de lei do e-mail marketing: “Coibindo o spam, também 
se coibe o e-mail marketing. Além do mais, não se consegue coibir o spam por uma lei”

gras para as empresas e também 
para o consumidor. O objetivo é 
captar os abusos e preservar o 
mercado, que teria um impacto 
muito negativo com o projeto de 
lei 21, que disciplina o envio de 
mensagens eletrônicas comer-
ciais, apresentado pelo senador 
Eduardo Azeredo (PSDB). 

Segundo Sabini, o texto do 
projeto considera o spam e 
o e-mail marketing a mesma 
ação. “Dessa forma, coibindo o 
spam, o projeto também acaba 
coibindo o e-mail marketing. 
Uma ferramenta importante 
de relacionamento da empresa 
com o cliente”, afirma. “Além 
do mais, não se consegue coibir 
essa prática, o spam, por uma 
lei”, completa Sabini. 

Para comprovar a impor-
tância do e-mail marketing, ele 
disponibiliza dados da Virid 
que apontam que essas ações, 
feitas por meio de mensagens 
eletrônicas, são crescentes. 
Comparando-se o primeiro e 
o segundo semestre de 2008, 
o aumento foi de 205,78%, 
enquanto o número de e-mails 
enviados cresceu 170,95%.

De acordo com a Abemd, nos 
próximos dias serão formaliza-

das as assinaturas e a designação 
do Conselho Superior, no qual 
cada entidade signatária deverá 
indicar um representante.

Estratégia
Para o diretor regional da 

Ogilvy One América Latina e 
gerente geral da Ogilvy One 
Brasil, Renato de Paula, a re-
gulamentação é importante e 
também bem-vinda para o setor. 
Braço do Grupo Ogilvy, a Ogilvy 
One Worldwide está presente 
em 50 países e é especializada 
na realização de serviços diretos, 
de consultoria e interativos. Na 
visão de Renato, para fortalecer 
o mercado de e-mail marketing 
as empresa terão de investir 
cada vez mais na infra-estrutura 
de pesquisa e banco de dados. 
“A análise das informações será 
vital para o sucesso da campa-
nha”, diz. “Essa análise dará 
inteligência à ação e vai ajudar 
a traçar uma abordagem mais 
relevante para atingir certeira-
mente o consumidor para aquela 
ação”, explica. Em suas palavras, 
o que se vê hoje é uma estratégia 
ampla. “Mas, na verdade, ela pre-
cisa ser cada vez mais específica 
e focada”, completa.   

Cappio, da Sunset, concorda. 
Para ele, uma das saídas para 
usar com sucesso o e-mail mar-
keting e também o mobile mar-
keting é ter um banco de dados 
muito bem selecionado. “Neste 
momento, em que o setor, tanto 
em e-mail marketing como em 
mobile marketing, busca uma 
regulamentação, é preciso in-
vestir cada vez mais num banco 
de dados seletivo, construir um 
mailing de pessoas que desejam 
receber comunicações tanto por 
e-mail como pelo celular e usar 
essa informação como base para o 
sucesso da campanha”, observa.

Já Ricardo Sleiman, CEO 
da ZipCode, demonstra certo 
pessimismo quanto a esses 
movimentos. “Espero queimar 
minha língua, mas acho que as 
regulamentações, tanto a do te-
lemarketing quanto a autorregu-
lamentação do e-mail marketing, 
não vão vingar”, afirma. Ele diz 
não acreditar que os problemas 
existentes atualmente com o te-
lemarketing e e-mail marketing 
sejam resolvidos a curto prazo. 
“Vai ser difícil emplacar as regu-
lamentações. Isso porque o mais 
complicado é administrar tudo 
isso. Quem vai denunciar? Quem 

vai investigar? Quem vai punir?”, 
questiona o executivo. “As legis-
lações são muito generalizadas, 
o que dificulta a aplicação das 
regras”, completa Sleiman.

Segundo comunicado da 
Abemd, o presidente da asso-
ciação, Efraim Kapulski, e a 
entidade têm se posicionado e 
incentivado a autorregulamen-
tação como forma de tornar os 
mercados competitivos e saudá-
veis, garantindo o crescimento 
sustentável. Kapulski entende 
que a autorregulamentação é 
uma forma de fazer com que os 
poderes constituídos não dis-
pensem tempo legislando sobre 
a atuação dos mercados para se 
ocupar de atividades mais pre-
mentes para a população, como 
educação, saúde, transportes e 
infraestrutura de forma geral. 

No entender de Kapulski, 
a autorregulamentação ampla, 
incluindo punições, supre as ne-
cessidades do consumidor sem 
que seja preciso criar leis. Além 
disso, considera que, quando fo-
rem legislar sobre os mercados, 
que convoquem profissionais e 
entidades representativas des-
ses setores para participar do 
debate.
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Questões do mercado
Um ponto que vem sendo mui-

to discutido tanto na regulamen-
tação do telemarketing como na 
autorregulamentação do e-mail 
marketing e também do mobile 
marketing — setor que começa a 
se movimentar para a criação de 
uma regulamentação de uso da 
ferramenta — são as concessões 
e vendas de banco de dados, ou 
das chamadas listas ou mailings 
de clientes. “Ao mesmo tempo 
em que as listas são necessárias 
e importantes para as empresas 
manterem um relacionamento 
com o cliente, elas também são 
úteis para as companhias que 
necessitam prospectar novos 
consumidores. Mas é preciso que 
o repasse, ou a venda, dessas lis-
tas seja regulamentado e também 
punido em casos de abusos. Sem 
dúvida, o repasse de lista precisa 
ser coibido de alguma forma”, 
afi rma Sabini. 

Outro ponto com o qual todos 
concordam é o fato de que o mer-
cado tem de se preparar para a 
regulamentação, seja ela feita pe-
las entidades do setor ou pelo go-
verno. “A ideia é que o Código de 
Ética tenha um papel regulador e 
também ofereça punições para as 
empresas que ultrapassem seus 

Empresas também se movimentam
Algumas empresas que utili-

zam o serviço de e-mail marketing 
já buscam se adaptar a algumas 
regras, o que vai facilitar a aceita-
ção do Código de Ética que vem 
sendo desenhado pelas entidades 
ligadas ao setor. Na Oesp Mídia e 
na Agência Estado, do Grupo Es-
tado, o e-mail marketing é usado 
de forma cautelosa e 
dentro das regras bá-
sicas de correio eletrô-
nico. “O público-alvo 
é claramente defi nido 
— empresas anuncian-
tes dos produtos Oesp 
Mídia ou prospects que 
tenham interesse em 
divulgar seus negócios 
em nossas mídias. O 
endereço de contato e 
retorno é claramente 
informado, para não 
criar confusão ou des-
confi ança, e eventuais 
dúvidas ou respostas são pron-
tamente respondidas”, explica o 
diretor geral da Oesp Mídia, Carlos 
Alberto Pires.

O diretor executivo da Agência 
Estado, Daniel Parke, conta que 

No exterior, as regras são mais rígidas
Nos Estados Unidos e na Europa, a regu-

lamentação ou a autorregulamentação nos 
setores de telemarketing, e-mail marketing 
e mobile marketing já é uma realidade. Para 
Ricardo Sleiman, CEO da ZipCode, o mercado 
brasileiro ainda está muito atrasado em relação 
ao que acontece no exterior. “Lá fora, o próprio 
governo torna disponível algumas informações, 
como a declaração do imposto de renda”, 
afi rma. “Por aqui, esse ainda é um passo muito 
difícil, uma vez que as pessoas querem cada vez 
menos a exposição. Além disso, esses dados 
teriam de ser muito bem administrados para 
não cair em mãos erradas”, completa. 

Apesar de ter uma legislação para os 
setores, esses mercados também enfren-
tam problemas de spam e de ligações de 

mobile marketing, telemarketing 
e e-mail marketing são bastante 
utilizados no dia a dia da empresa 
para comunicação de novidades 
de produtos, cursos e eventos. 
“Contudo, temos uma preocupa-
ção latente com a privacidade dos 
nossos clientes e também dos fu-
turos clientes. Sempre buscamos 

respeitar a vontade do consu-
midor de receber ou não nossas 
comunicações. Logo, não lotamos 
as caixas postais com nossas 
mensagens e sempre reciclamos 
o mailing para não estressarmos 

os contatos”, diz. 
No caso do e-mail marketing, 

Pires esclarece que, aos consu-
midores que recebem esse tipo 
de comunicação, é oferecida a 
opção de exclusão do mailing 
list. “Isso é respeitado”, sustenta. 
“O HTML é utilizado com parci-
mônia e a maior parte da mensa-

gem é puramente texto 
para facilitar e acelerar 
a leitura”, completa. Para 
o executivo, o diferencial 
do trabalho de e-mail ma-
rketing da Oesp Mídia é a 
estratégia. “Ela é desen-
volvida internamente por 
pessoas que conhecem 
o produto e o mercado, 
podendo falar de for-
ma específica com cada 
públ ico,  além de não 
dispensar a utilização de 
controles e métricas para 
mudanças de processos, 

estratégias e peças”, afirma Pires. 
No que diz respeito ao mobile 

marketing, o executivo revela que 
as ações com essa ferramenta ain-
da estão em fase de planejamento. 
A Oesp Mídia lançou a versão 

móvel de seu site iLocal (www.
ilocal.com.br) e planeja realizar 
campanhas de divulgação usando 
o mobile marketing já nos próxi-
mos meses.

A Editora Globo é mais uma 
empresa que se antecipa. Renato 
Barbosa, diretor de assinatura, con-
ta que a empresa faz uso de várias 
ferramentas de marketing direto, 
seja na captação de clientes com 
ações dirigidas de telemarketing, 
seja nas ações de relacionamento e 
renovação das assinaturas por mala 
direta. “O e-mail, especifi camente, 
é utilizado tanto nas ações de 
captação como também nas de re-
lacionamento e renovação de assi-
naturas. Nossa maior preocupação 
é ser pertinente e o menos invasivo 
possível. Procuramos estabelecer 
um relacionamento participativo 
e relevante com os assinantes, 
gerando confiança, satisfação e 
conquistando sua lealdade”, diz.

Barbosa afi rma que a editora 
já lançou mão de ações de mobile 
marketing, o que serviu de apren-
dizado para o uso desse meio. “Ele 
tende a crescer cada vez mais em 
virtude do maior acesso à internet 
móvel”, observa. Com esse movi-
mento, a Editora Globo pretende 
estar preparada para desenvolver 
estratégias nessa área, sempre 
respeitando o consumidor.  (SH)

limites”, diz Sabini. Ele defende 
que o código deve ser respeitado 
para que não seja preciso uma lei 
para regulamentar o setor. 

De todo modo, algumas 
empresas já se mostram mais 
preocupadas em não mandar e-
mails sem relevância para seus 
clientes ou prospects. Segundo 
Sabini, o que aconteceu no de-
senvolvimento do setor foi que 
muitos executivos e empresários 
acabaram enxergando no e-mail 
marketing uma ferramenta de 
mídia, buscando volume, tráfego 
nos sites ou hotsites. “Mas na 
verdade trata-se de um canal 
de relacionamento. Um e-mail 

bem-feito é aquele que consegue 
se relacionar com o cliente, e o 
e-mail marketing é uma ferra-
menta que permite às empresas 
contatarem até 1 milhão de 
pessoas, só que conversando e se 
dirigindo um a um”, afi rma.

Mobile marketing
Quanto ao mobile marketing, 

Sabini acredita que ainda há 
certa confusão entre as pessoas 
em relação ao que é, de fato, a 
ferramenta. “É preciso deixar 
claro que muita gente confunde 
o mobile marketing com o SMS. 
Ele é muito mais amplo que um 
SMS. É receber um comercial 

feito exclusivamente para o ce-
lular, uma mensagem de e-mail, 
um banner e não um texto. Como 
serviço, o SMS é muito útil, como 
na compra de ingresso para um 
show ou no check-in no aero-
porto. Mas como ferramenta de 
marketing ainda não funciona”, 
acredita. Um obstáculo para as 
ações de telemarketing e do mo-
bile marketing é que o operador 
não sabe o que o consumidor está 
fazendo no momento da ligação. 
“Já o e-mail tem por premissa que 
o consumidor está mais receptivo 
a um contato, uma vez que ele 
está em frente ao computador”, 
comenta Sabini.

telemarketing. Nos EUA, 78% dos adultos 
— que respondem por cerca de 120 milhões 
de linhas telefônicas — se registraram no 
National Do Not Call Registry (que tem 
um site próprio), desautorizando ligações 
de telemarketing. Na Itália, as ligações 

cuidadosas do ponto de vista técnico. “As-
sim não existem ruídos como os que têm na 
interpretação da lei aplicada no setor de te-
lemarketing. É preciso que as leis sejam liga-
das ao mercado. Elas não podem prejudicar 
a atividade. Devem defender o consumidor 
e as empresas também”, afi rma. 

Uma saída na área do marketing de re-
lacionamento é o uso do mobile e das redes 
sociais. Elas também passam por um momen-
to de análise e regulamentação, em que enti-
dades buscam unifi car regras e elaborar um 
código de ética para as atividades, evitando 
problemas como os que ocorrem no telemar-
keting e no e-mail marketing. Uma pesquisa 
da revista inglesa The Economist mostra que, 
neste ano, cerca de 2 bilhões de celulares com 
tecnologia wireless serão comercializados em 
todo o mundo, o que demonstra o potencial 
desse segmento no setor. Já as redes sociais 
virtuais têm um tráfego intenso, mais do que 
muitos portais famosos. (SH)

Ricardo Sleiman, da ZipCode: “Vai ser difícil emplacar as regulamentações. Isso porque 
o  mais complicado é administrar tudo isso. Quem vai denunciar, investigar e punir?”
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Pires, da Oesp Mídia: “O endereço de contato e retorno 
é claramente informado, para não criar confusão ou desconfi ança”

das empresas só podem 
ser feitas com permissão 
dos consumidores; e na 
Alemanha, a atividade de 
televenda é proibida.

Na opinião de Sleiman, 
no Brasil ainda faltam 
punições para as empre-
sas. “No exterior existem 
multas altíssimas para 
companhias que enviam 

spam, por exemplo”, comenta o executivo. 
“Lá fora eles são bem mais rígidos e exigentes 
no cumprimento das regras”, emenda.

Além da punição, Paulo Vasconcelos, 
presidente do conselho da Abemd, lembra 
que as leis feitas no exterior foram mais 

Nos EUA, 78% dos adultos se registraram no National Do Not Call Registry

Sun/MRM.
14 prêmios em 16 dias.

Clube de Criação de São Paulo
A agência mais premiada em Marketing 
Direto no 34º Anuário do CCSP.

1 prata em Marketing Direto 
1 bronze em Marketing Direto
2 anuários em Cyber  

ALUMNI  •  AQUANIMA •  AYMORÉ F INANCIAMENTOS •  CHEVROLET •  CORREIO BRAZIL IENSE •  GENERAL MOTORS/LAAM 
G R U P O  SA NTA N D E R  B R AS I L  •  I NT E L  •  J U M P E D U C AT I O N  •  M AST E R C A R D  •  N E ST L É  •  S U L A M É R I C A / I N G  •  T I M  •  W Y E T H

Wave Festival 2009
A agência com o maior número de troféus 
na categoria Direct no Wave Festival.

1 ouro em Direct
2 bronzes em Direct 
1 bronze em Promo 

Prêmio ABEMD 2009

1 ouro
3 pratas
2 bronzes  

Rua Loefgreen, 2527 - São Paulo - SP - Brasil - CEP 04040-033
Tel. 55 (11) 3775-3603  Fax 55 (11) 3775-3650             www.sun-mrm.com.br
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Com a regulamentação do 
telemarketing, o mercado está 
correndo atrás do prejuízo, 
principalmente no Estado de São 
Paulo, onde a Lei 13.226/2008 
estabeleceu o Cadastro para 
Bloqueio do Recebimento de 
Ligações de Telemarketing, que 
entrou em vigor em 1o de abril. 
A lista vem sendo chamada pelos 
profi ssionais do mercado de “bla-
ck list”. Por meio do cadastro, o 
consumidor registra seu número 
de telefone — móvel ou fi xo — 
e deixa de receber as ligações 
dos operadores. As empresas 
infratoras podem receber multas 
que variam entre R$ 212,82 e R$ 
3.192.300, dependendo do porte 
e da infração cometida.

O discurso dos profi ssionais 
do mercado está unifi cado e tem 
como argumentos o corte de 
postos de trabalho e o primeiro 
emprego. O setor estima o fecha-

Reação ao bloqueio
Segmento quer estudar perfi l do consumidor que se inscreveu na chamada “black list” —
lei paulista que impede ligações —, mas depois mudou de ideia
Sheila Horvath

Telemarketing

Linhas telefônicas já cadastradas superam 360 mil
O Cadastro para Bloqueio 

do Recebimento de Ligações de 
Telemarketing é administrado 
pela Fundação Procon-SP, um 
órgão vinculado à Secretaria da 
Justiça e da Defesa da Cidada-
nia e passou a funcionar em 1o 
de maio para os consumidores 
que cadastraram suas linhas 
no site www.procon.sp.gov.
br entre os dias 27 de março 

e 1o de abril. Segundo dados 
fornecidos pelo Procon, foram 
bloqueadas 161.340 linhas, de 
88.185 pessoas.

Até 30 de abril, 209 mil pes-
soas fi zeram o cadastro no site. 
O número de linhas incluídas 
na lista superou 360 mil, o que 
dá uma média de 1,7 linhas por 
pessoa. O bloqueio das ligações 
é baseado na Lei 13.226/08.

O consumidor pode cadas-
trar números de telefones que 
estiverem em seu nome. Ele 
pode também registrar recla-
mação contra alguma empresa 
que tenha desrespeitado o blo-
queio. Nesse caso, as punições 
previstas estão de acordo com 
o artigo 57 do Código de Defesa 
do Consumidor.

As empresas de telemarke-

ting podem se cadastrar para 
consultar os números dos con-
sumidores que não desejam 
receber ligações. Segundo o 
Procon, os demais dados do 
consumidor são mantidos em 
sigilo. Além disso, as empresas 
de outros Estados também 
ficam proibidas de efetuar 
ligações para os números blo-
queados.

mento de 15 mil postos somente 
em maio, como resultado da en-
trada em operação da black list. 
“É no telemarketing que muitos 
jovens têm a oportunidade do pri-
meiro emprego e de se preparar 
para a vida profi ssional”, assegura 

Paulo Vasconcelos, presidente do 
conselho da Associação Brasileira 
de Marketing Direto (Abemd). 

Roberto Meir, presidente da 
Associação Brasileira das Re-
lações Empresa-Cliente (Abra-
rec), levanta outro ponto. Ele 

considera a lei paulista elitista. 
“Fizemos um estudo e ele mostra 
que 85% dos consumidores que-
rem receber contatos por telefo-
ne”, afi rma. Meir lembra que um 
dos notórios problemas do setor, 
o abuso das ações fora de hora, 
contribuiu significativamente 
para a formulação da legislação 
em São Paulo. “Isso aconteceu 
por causa das empresas que 
se excederam e buscaram no 
telemarketing o caminho para 
aumentar seus negócios e suas 
vendas, não respeitando o con-
sumidor”, comenta.  

Os representantes do setor 
desejam a revisão da lei paulista 
e acreditam que, se ela continuar 
do jeito que está, muitas em-
presas que oferecem serviço de 
telemarketing, principalmente 
as pequenas e médias, podem 
ser fechadas. Ricardo Sleiman, 
CEO da ZipCode, utiliza dados 

da Associação Brasileira de Te-
lesserviços (ABT), relativos a 
2008, para realçar o problema. 
No ano passado, o Brasil somava 
750 mil postos de operadores de 
telemarketing, 300 mil deles em 
São Paulo. “Esse número preci-
sa ser levado em consideração. 
Com a black list, o Estado corre 
sério risco de perder um volume 
grande de postos de trabalho, 
resultando em desemprego e 
estagnando a economia paulis-
ta”, observa. 

Sleiman afirma ainda que, 
dos mais de 300 mil números 
cadastrados na lista negra (ler 
mais nesta página), 5% já so-
licitaram o desbloqueio. “Isso é 
bem interessante. Vamos fazer 
um estudo para descobrir o perfi l 
desse consumidor, que em um 
primeiro momento se cadastrou 
para não receber mais ligações 
e depois resolveu sair desse 
cadastro”, comenta. 

Apesar das críticas, repre-
sentantes do setor dizem que 
é possível trabalhar dentro das 
regras. “Atualmente, todas as 
ações pensadas para nossos 
clientes estão dentro da regu-
lamentação”, conta o diretor 
regional da Ogilvy One América 
Latina e gerente geral da Ogilvy 
One Brasil, Renato de Paula. Em 
sua opinião, o telemarketing no 
Brasil evolui muito na área de 
serviço e de atendimento ao 
consumidor. No chamado tele-
marketing ativo, os pequenos e 
médios anunciantes são os mais 
afetados. “O grande desafio é 
fazer com que essas empresas 
consigam seguir as novas re-
gras”, comenta.

Criatividade
Para Renato de Paula, assim 

como nas ações de e-mail ma-
rketing, o mais importante em 
relação ao telemarketing é usar 
a criatividade com relevância. 
“As pessoas não querem ser 
incomodadas, mas as empresas 
precisam vender e é preciso 
fechar essa conta”, afi rma. Uma 
solução, sugere o executivo, é 
o uso de uma estratégia de co-
municação baseada fortemente 
na inteligência do consumi-
dor, o que entra novamente na 
qualidade do mailing que será 
trabalhado.

Já Roberto Meir propõe como 
saída para esse cenário fazer com 
que a lei estadual se transforme 
em um projeto federal. Isso para 
evitar a fuga das empresas de 
São Paulo. Ele lembra que, com 
os novos custos envolvendo 
tecnologia e investimento na 
qualidade de bancos de dados, 
o custo de prospecção vai fi car 
mais caro, e quem vai acabar 
pagando essa conta é o próprio 
consumidor.

Raio X das chamadas
O setor de call center (centrais de atendimento responsáveis por operar ser-
viços de relacionamento com clientes por diferentes canais de comunicação, 
entre eles o telefone) é composto por três grandes linhas de serviço: Serviço 
de Atendimento ao Cliente (SAC), televendas e recuperação ao crédito

A demanda pelos serviços de call center se concentra na Região 
Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Essa 
porção compreende mais da metade do mercado brasileiro

Fonte: Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente (Abrarec)/e-consulting

Norte            Centro-Oeste           Nordeste                      Sul                        Sudeste

1%
8% 9%

19%

63%

SAC – 58,7%

Recuperação ao 
crédito – 17%

Televendas – 25%

Meir, da Abrarec, defende ajustes na lei, mas aponta uma das causas de seu surgimento: 
“Isso aconteceu por causa das empresas que se excederam e não respeitaram o consumidor”
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Alguns chamam de prêmio
Nós chamamos de resultado

Para a Laborprint, conquistar  

Ouro no XV Prêmio ABEMD, com  

o case “Faça seu 2009”, é a melhor 

maneira de demonstrar a efetividade 

da personalização em ações  

de comunicação.

Por isso, a Laborprint desenvolveu a 

Labor.direct: área especialmente  

direcionada à personalização de  

textos, imagens e muito mais.  

Lá você encontra os mais avançados 

recursos tecnológicos a serviço de uma 

comunicação diferenciada, com total 

segurança nas informações e cuidado 

técnico em todas as etapas do processo. 

É a personalização total para os seus 

projetos. Tudo para que sua empresa 

possa falar com seus clientes de um 

jeito único e estratégico.

Se você procura os melhores resultados, 
ligue 11 3664 2000 e fale com a gente. 

Case “Faça seu 2009”
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Cadastro nacional
A versão federal da lei pau-

lista é um projeto apresentado 
em 2004 pela senadora Roseana 
Sarney (PMDB-MA), o PLS 
243/04. Ainda a ser votado pela 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça da casa, ele prevê a criação 
de um Cadastro Nacional de 
Telesserviços. O projeto não faz 
menções a limite de linhas. No 
Estado de São Paulo, o consu-
midor pode bloquear até cinco 
linhas, fixas ou móveis, desde 

que seja o titular da assinatura. 
E enquanto a lei estadual pre-
vê 30 dias entre a inclusão no 
cadastro e o bloqueio efetivo, 
a regra federal diz que a lista 
deve ser atualizada a cada cinco 
dias. Porém, considera que o 
consumidor só deixará de re-
ceber as ligações um ano após 
a aprovação da lei.

Além de criar o cadastro na-
cional, o projeto de lei estabele-
ce regras para a atividade de te-
lemarketing ativo ao determinar 

que chamadas não solicitadas 
só poderão ser realizadas entre 
9h e 21h, de segunda a sexta, e 
entre 10h e 16h nos sábados e 
feriados. Domingo não é dia de 
incomodar ninguém.

Ficam proibidas ainda ofer-
tas de produtos ou serviços, 
bem como a solicitação de 
donativos de qualquer natu-
reza, para pessoas com menos 
de 18 anos, para códigos de 
emergência, hospitais e clínicas 
de saúde. Também é vedada a 
oferta mediante ligação telefô-
nica a cobrar.

Assim como na lei paulista, 
organizações de assistência 
social, educacional e hospitalar 
sem fins lucrativos não se en-
quadram nas proibições. Mas a 
lei federal amplia essa lista aos 
institutos de pesquisa, órgãos 
governamentais e às organiza-
ções políticas.

Para sanar possíveis insatis-
fações dos consumidores, ou-
tras medidas poderiam ter sido 
tomadas, com base no diálogo e 
melhor entendimento da impor-
tância e representatividade que 
o setor tem para o País. 

De todo modo, o segmento 
já possui um instrumento re-
gulatório para os SACs, que é 
o Programa Brasileiro de Au-
torregulamentação do Setor de 
Relacionamento – Call Center/
Contact Center/Help Desk/SAC 
e Telemarketing (Probare), que 
consiste no primeiro tipo de ser-
viço de ouvidoria exclusiva para 
o setor de relacionamento no 
Brasil. Ele foi desenvolvido com 
a finalidade de unir as empresas 
aos seus consumidores, e tam-
bém para resolver os problemas 
com as centrais de atendimento. 
Trata-se de um canal exclusivo 
para registrar as insatisfações 
dos clientes com as empresas 
prestadoras de serviços. 

Elaborado por três associa-
ções do setor — Associação 
Brasileira das Relações Empre-
sa Cliente (Abrarec), Associa-
ção Brasileira de Telemarketing 
(ABT), e Associação Brasileira 
de Marketing Direto (Abemd) 
—, o Probare tem como sig-
natárias empresas e entida-
des, dentre as quais a Associa-
ção Brasileira de Anunciantes 
(ABA), a Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) e o Sin-
dicato Paulista das Empresas de 
Telemarketing. 

Todas as críticas relaciona-
das aos serviços compreendidos 
pelo programa são respondidas 
em um prazo máximo de dez 
dias úteis, e o status da denún-
cia pode ser monitorado via 
site (www.probare.org). Dessa 
forma, o consumidor pode ver 
o que a empresa está fazendo 
para resolver seu problema. 

Renato de Paula, da Ogilvy One, mostra que é possível trabalhar com as regras: “Todas 
as ações pensadas para nossos clientes estão dentro da regulamentação”
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Entrevista — Flávio Salles

Meio & Mensagem — Como foi o 
ano de 2008 para a Sun MRM?
Flávio Salles — Foi fantástico. 
Nossa receita teve crescimento 
de 62%. Conquistamos novos 
clientes. Entre eles, ganhamos, 
em conjunto com a McCann, a 
concorrência promovida para a 
reformulação completa do site 
da Nestlé. Mas o principal fator 
do crescimento foi o mercado 
digital. Ele respondeu por 90% 
de nosso resultado. O ano mar-
cou uma mudança muito grande 
na agência: fizemos um inves-
timento de US$ 1 milhão para 
montar uma estrutura digital de 
primeiro nível. 

M&M — De que forma a crise eco-
nômica vem influenciando os re-
sultados da agência? 
Salles — A crise está trazendo be-
nefícios para o mercado digital. 
Muitos anunciantes cortaram 
verbas, mas não podem desapa-
recer da mídia, precisam se co-
municar. O meio digital é a forma 
correta para ajudar os clientes 
com menos recursos.

M&M — Por que você está tão oti-
mista com a tecnologia digital?
Salles — Ela é o futuro. Basta 
analisar as faixas etárias das 
pessoas que acessam a rede. 
Entre os jovens de 15 e 19 anos, 
75% não ligam mais a TV com a 
mesma frequência do passado. 
Daqui a dez anos, essas pessoas 
estarão com idade entre 25 e 
29 anos. Serão os responsáveis 
pelas decisões de compra, os 
consumidores do futuro. A mídia 
mais adequada para atingi-los 
será a digital. 

M&M — As agências de marketing 
direto vão competir por esse mer-
cado com as digitais e até com as 
agências de publicidade que con-
tam com departamentos especia-
lizados. Quais as vantagens que 
vocês apresentam?  
Salles — No primeiro estágio da 

“Na internet podemos reunir muitas informações dadas pelos 
clientes. Se um anunciante não as aproveita, está jogando 

dinheiro no lixo. As agências de marketing direto têm o DNA 
do relacionamento. Sabem como ninguém usar dados para 

estabelecer o diálogo com os consumidores”

internet, as agências digitais fo-
ram importantes. Mas elas eram 
mais focadas em usar a web como 
veículo de comunicação. Na in-
ternet podemos reunir muitas 
informações dadas pelos clien-
tes e transformá-las em ofertas 
atraentes para quem navega. Se 
um anunciante não captura ou 
não aproveita as informações, 
está jogando dinheiro no lixo. 
As agências de marketing direto 
têm o DNA do relacionamento. 
Sabem como ninguém usar da-
dos para estabelecer o diálogo 
com os consumidores. 

M&M — Os clientes estão se aper-
cebendo disso? Qual o potencial 
de crescimento das agências nes-
se cenário?
Salles — Estamos crescendo, mas 
ainda muito aquém do nosso 
potencial. A Sun tem lutado para 
mostrar nossa expertise, trazer 
essa visão para o mercado. Acho 
que a Abemd (Associação Bra-
sileira de Marketing Direto) 
poderia divulgar com maior força 
o know-how em relacionamento 
que nós possuímos.   

M&M — A mídia digital vai subs-
tituir as malas diretas feitas em 
papel?
Salles — Não. Em muitos casos 
o papel é insubstituível. Prin-
cipalmente nos negócios B2B, 
a mala direta chama a atenção 
de forma mais adequada de 
pessoas com elevado poder de 
decisão. Mas a internet apresen-
ta vantagens importantes. Ela 
permite descobrir, com muita 
agilidade, quem e qual o perfil 
de quem faz uma consulta. Tem 
poder de mensuração completa 
em cada etapa da campanha. 
Se algo não vai bem, podemos 
fazer correções em tempo real. 
Em uma hora avaliamos se o 
índice de respostas está bom ou 
abaixo do esperado, e podemos 
trocar a criação ou o local da 
veiculação. Quando usamos as 

malas diretas, esse prazo é de 
60 dias e o custo é muito maior. 
Além disso, por meio de sites 
promocionais, que apresentem 
incentivos aos frequentadores, 
podemos criar ou enriquecer 
os bancos de dados com maior 
facilidade. E conquistar a per-
missão dos consumidores para 
usar esses dados. 

M&M — Você diz que o futuro per-
tence à mídia digital. Como vão fi-
car os outros meios?

Salles — O Brasil é um caso dife-
rente. Aqui temos uma emissora 
que lidera em 80% dos lares. 
No exterior há audiência mais 
fragmentada. Apesar de nossa 
realidade, acredito que haverá 
grandes mudanças. Hoje, o 
jovem não vê mais TV como 
antigamente. Quando vê, está 
ao mesmo tempo conectado na 
internet, jogando games. Ele 
está crescendo assim. Daqui a 20 
anos esse público estará muito 
mais ligado ao meio digital. É 
verdade que surgirão novidades: 
vem aí a TV on demand, a TV 
interativa. A TV vai se aproximar 
do computador. De qualquer 
forma, mais uma vez será preciso 
saber segmentar, falar de forma 
individual com os clientes, medir 
resultados. Talvez ocorra novo 
período de adaptação, mas o 
marketing direto continuará com 
a vantagem de ter experiência 
de há mais de cem anos saber se 
relacionar com os clientes.

M&M — As agências já sabem 
como usar todo o potencial da in-
ternet nas campanhas que criam?
Salles — Estamos em fase de 
aprendizagem. Acho que temos 
de fazer com que a internet 
se torne um veículo útil para 

o consumidor, seja a partir da 
criação de oferta adequada ou 
para fortalecer marcas.  

M&M — Como fortalecer marcas?
Salles — Vou dar dois exemplos. 
Um de nossos clientes, a com-
panhia de seguros SulAmérica, 
criou um portal em que procura 
prestar uma série de serviços aos 
consumidores. Por meio dele, a 
pessoa pode saber quando vence 
o IPVA de seu automóvel, como 
ele pode fazer o licenciamento. 
A empresa não está vendendo 
nada. São informações úteis que 
tornam a marca simpática. A GM, 
outro cliente nosso, percebeu 
que na América Latina sua marca 
estava se afastando dos jovens. 
Para reverter esse quadro, cria-
mos, em parceria com a McCann, 
uma plataforma na qual as pes-
soas podem contar experiências 
que tiveram em viagens feitas 
de carro. Lá elas podem expor 
seus casos, mostrar fotos, filmes, 
fazer comentários. Nós lançamos 
o espaço em janeiro e já temos 
300 mil usuários cadastrados e 
mais de 2 milhões de visitantes 
únicos. Fortalecemos a marca 
por meio do entretenimento.  

M&M — Como todo esse público fi-
cou sabendo da existência do site 
da GM?
Salles — Fizemos um trabalho de 
divulgação que começou com a 
contratação de seis blogueiros 
famosos, de seis países diferen-
tes da região, que começaram a 
postar informações sobre essa 
plataforma. Depois, em cada 
país, contratamos mais seis blo-
gueiros, e demos um carro para 
cada um deles fazer viagens e 
reportar suas aventuras no site. 
A National Geographic fez um 
acordo conosco, acompanhou 
esses viajantes e criou uma série 
de programetes exibidos na TV. 

M&M — No futuro, qual será o pa-
pel do celular?
Salles — Hoje todo mundo fala do 
celular. Ele tem grande penetra-
ção, mas existem muito poucas 
ações bem-sucedidas. Acho que 
o uso do celular ainda está muito 
incipiente. Ele enfrenta algumas 
dificuldades. No Brasil, 82,4% 
dos aparelhos são pré-pagos, 
não temos referências relevantes 
sobre quem são seus titulares. 
Também temos problemas sé-
rios para evitar a invasão de 
privacidade. E contamos com 
aplicativos diversos, oferecidos 
por diferentes operadoras. Nos 
aparelhos mais modernos, os 
usuários têm acesso à internet, 
à televisão. Acho que no futu-
ro essa será uma maneira de 
aproveitar bem a penetração do 
celular.

O futuro é digital
Os jovens de hoje não assistem mais à televisão como antigamente, 
e daqui a alguns anos, quando forem os responsáveis pelo consumo, 
estarão totalmente integrados aos meios digitais. O cenário vai pro-
vocar alterações profundas nos investimentos em comunicação, e as 
agências de marketing direto, experientes em se relacionar com nichos 
de consumidores, levarão vantagem. Flávio Salles, presidente da Sun 
MRM, fala sobre como ele vê o futuro dos serviços de comunicação.
José Paulo Sant’Anna
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