
Marketing de permissão, lista antitelemarketing, tematização do
ponto-de-venda e a nova palheta de cores do varejo americano pro-
duzida pela crise. Qual a influência de todos esses temas no planeja-
mento e, principalmente, no buget dos anunciantes brasileiros? Para
responder a essa e a outras perguntas que insistem em tirar o sono
de muitos profissionais de marketing, entrevistamos Rui Piranda, um
especialista em estratégias below the line.
Membro do júri de Direct do Cannes Lions 2009, o criativo iniciou sua carreira
na Ogilvy, em 1989, atendendo o"Clube Irmão Caminhoneiro Shell" pro-
grama de comunicação dirigida que permitiu a Piranda conquistar um troféu
de ouro na primeira edição do Prêmio Abemd (Associação Brasileira de Mar-
keting Direto)."Ao atender essa conta deixei de ter a visão classe média da co-
municação e descobri que existem outras realidades e que o profissional de
marketing não pode impor sua maneira de pensar para públicos tão distintos,
como é o caso dos caminhoneiros", comenta o executivo, que hoje responde
por toda a comunicação below the line da Giovanni+Draftfcb.
Nesta entrevista, o diretor de criação da agência, que está comemo-
rando 35 anos de atuação no segmento, faz um alerta:"Seja qual for sua
estratégia de marketing, você tem apenas 6 segundos e meio para atrair
a atenção do consumidor."
A seguir, Piranda fala também sobre o desenvolvimento de uma nova fer-
ramenta para medir o ROÍ (Return On Investrnent) e apresenta dicas para a
construção de estratégias que tenham relevância na vida dos consumidores.
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Marketing - De que maneira a crise tem impacta-
do as verbas de marketing dos anunciantes?
Rui Piranda • Depende do segmento em que
o anunciante atua. Por exemplo: tenho a conta de
marketing de relacionamento de um cliente, o em-
presário Abilio Diniz (proprietário do Grupo Pão de
Açúcar), que recentemente concedeu uma entre-
vista para as páginas amarelas da Veja, dizendo
ciue a crise aumentou em 10% as vendas do grupo.
A nova campanha da Sky HDTV (que conta com um
investimento de R$ 80 milhões e a participação da
top model Gisele Bündchen) também indica que o
mercado de tevê por assinatura não viu a crise che-
gar. Se por um lado as pessoas estão com medo
de gastar dinheiro com o luxo desnecessário, por
outro, elas acabam investindo mais em produtos
que geram satisfação, como uma boa alimentação,
um nome theater, móveis novos ou ainda a reforma
da casa, Nesse cenário, as necessidades de comu-
nicação são cada vez mais específicas, Mas não
dá para reduzir ou direcionar a verba de marketing
para apenas um canal. Não se pode ignorar o po-
tencial do ponto-de-venda, da propaganda, da in-
ternet ou ainda do marketing de relacionamento.

mas existem marcas que precisam disso. Portanto,
não dá para decretar a morte da propaganda, O pro-
blema é que como a verba não aumenta na mesma
proporção da quantidade de ferramentas de ma-
rketing utilizadas, muitos especulam de onde pode
estar saindo esse dinheiro. Talvez, o mercado esteja
fazendo menos awareness ou mesmo advertising.
Mas o fato é que cada vez mais as disciplinas estão
convergindo para um objetivo comum.

Marketing - Como esse objetivo comum está as-
sociado à geração de resultados?
Piranda - As marcas estão investindo em forma-
ção de inteligência. Estamos criando um novo dinhei-
ro, que é gerado a partir dos resultados de determi-
nado projeto e serve para realimentá-lo. Um exemplo
disso é o programa Mais, do Pão de Açúcar, no qual
a verba para mantê-lo irá sair do relacionamento com
o cliente que o programa proporciona. Antes de lan-
çarmos esse programa, monitoramos um projeto pi-
loto por dois anos para que a iniciativa não tivesse um
impacto negativo sobre as margens do Pão de Açú-
car, uma vez que ele oferece pontos que são usados
como vales-compra nas lojas da rede. Hoje, com a

ajuda de ferramentas para medir o ROÍ,
sabemos que ele é um programa capaz
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de dar lucro para a empresa.

Marketing - Especialistas indicam que a crise
apenas acelerou a migração dos investimentos publi-
citários para outras áreas do marketing. Como você
analisa esse processo?
Piranda - O Brasil ainda é broadcast, Se quiser
falar com 70% do seu target, você precisa colocar a
mensagem na tevê aberta. Já nos Estados Unidos, ao
anunciar no Super Bowl (jogo final da liga de futebol
americano), o anunciante consegue atingir apenas
20% do seu target. A Europa também não registra a
audiência que a tevê aberta no Brasil ainda possui,
Com isso, esses dois mercados estão tendo que se
reinventar para estabelecer uma comunicação glo-
bal, Essa é uma verdade que está favorecendo o
belowthe line. É caro continuar anunciando na tevê,

Marketing - Como garantir o ROÍ do
anunciante?
Piranda - Certa vez, estava apresen-
tando uma peça de marketing direto para
uma campanha de lançamento de um
automóvel da Fiai Antes de aprovar, um
dos executivos da montadora pergun-
tou quanto havia dado de retorno a últi-
ma ação realizada. Respondi: 2% sobre

150 mil peças enviadas. Uma nova questão surgiu:
se vendemos quase 3 mil carros com isso, porque
não fazer a ação com um milhão de consumidores?
A explicação é simples: para garantir o ROÍ, preciso
ser o mais assertivo possível. E só consigo isso com
uma análise criteriosa da base de dados. É preciso
entender até onde vai cada disciplina. Posso ter 5 mi-
lhões de pessoas dispostas a comprar um determi-
nado produto, mas não significa que irei vender os
mesmos 2% conquistados com uma base de 150 mil
nomes. Hoje, tenho instrumentos que me permitem
comprar menos nomes, mandar menos malas e obter
melhores resultados. No marketing direto, você não
precisa falar com todo o seu target; para isso existem
outras disciplinas, como o marketing digital.
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Marketing - Em entrevista recente ao Propma-
rkTV, você afirmou que a crise acabou mudando as
palhetas de cores do varejo nos Estados Unidos. As
cores dourada e prateada foram substituídas por tons
de amarelo, vermelho, azul e verde. Qual o impacto
dessa mudança no consumo diário do cidadão ame-
ricano?
Piranda - Uma palheta de cores carrega uma
série de conceitos relacionados ao consumo, Neste
caso, indica que o luxo excessivo e o consumo des-
medido não vão encontrar eco nessa crise. Aquilo
que antes o americano comprava
por acreditar no crédito futuro já não
está mais sendo vendido. Marrom e
bege são as cores que mais combi-
nam com o período, mas deixam o
consumidor muito deprimido. Assirn,
o varejo decidiu utilizar uma palheta
de cores mais alegre, que deixa as
pessoas felizes, leves e otimistas em
relação ao futuro. Vermelho, amare-
lo, azul e verde transmitem a sensa-
ção de que o mundo é legal, quente
e gostoso. Junto com as cores, o re-
pertório de palavras também mudou: sofisticação,
luxo, dinheiro e poder foram substituídas por amor,
alegria, ativação, sol e calor.

Marketing - Qual será o reflexo dessa tendência
no Bras i l , um país no qua l as cores fortes já são utiliza-
das pelo varejo para posicionar suas marcas, principal-
mente, entre as classes mais baixas da população?
Piranda - O Brasil é um país ensolarado, que já tra-
balha com a palheta de cores que os Estados Unidos
estão querendo ter. Nossa comunicação utiliza muito
as cores quentes, que remetem a sol, praia e felicida-
de. Não será essa tendência que fará nossa palheta
de cores mudar, mas sim uma sofisticação maior das
estratégias direcionadas ao ponto-de-venda, Atual-
mente, cada categoria de produto tem sua palheta de
cores própria, como uma identidade, O segmento de
saúde, por exemplo, utiliza cores frias, como verde e
azul. Mas essa estratégia de codificar as cores por
categoria para o consumidor está mudando.

Marketing - Essa mudança está relacionada
com o quê?
Piranda - Um filme, um comercial de tevê, uma
reportagem impressa ou as embalagens no pon-
to-de-venda estão sempre disputando o olhar do
consumidor. Portanto, seja qual for sua estratégia
de marketing, você tem apenas 6 segundos e meio

para atrair a atenção desse consumidor. Depois
disso, se a comunicação não for relevante, ele vai
desviar o olhar e não dará mais atenção ao que o
anunciante tem a dizer. Os supermercados estão
aprendendo a trabalhar de acordo com esse com-
portamento. Nos Estados Unidos, algumas redes
já estão arrumando os produtos por temas ou gran-
des eventos de tevê, como a final de um campeo-
nato de futebol, por exemplo. Em parceria com os
anunciantes e a emissora que irá transmitir o jogo,
o supermercado arruma determinada gôndola

com produtos que poderão ser consumidos pelo
telespectador enquanto assiste ao jogo pela tevê.
É corno se o Pão de Açúcar fizesse uma parceria
com uma rede de televisão para tematizar seus
pontos-de-venda no dia da exibição de um progra-
ma de grande audiência. Isso muda completamen-
te a maneira de pensar estratégias para o ponío-de-
venda, porque junta o entretenimento oficial com a
sustentação desse entretenimento, que é a comi-
da. Ao unir audiência com a venda de produtos no
ponto-de-venda, o mercado está criando uma nova
forrna de fazer marketing,

Marketing • De acordo com o Procon, o cadastro
antitelemarketing lançado no Estado de São Paulo em
27 de março alcançou 200 mil pessoas inscritas, em
menos de um mês. Com base nesse índice de rejei-
ção, é possível afirmar que o brasileiro não gosta de
ações de marketing direto?
Piranda - É um sinal, O consumidor não está
dizendo que não quer mais ações de telemarke-
ting, mas sim que a forma de abordagem precisa
mudar. A inclusão do seu nome na lista é um limi-
te que ele está dando para as empresas, porque
não quer mais ser invadido. Esse comportamen-
to também explica o uso do TiVo (sistema que
permite aos telespectadores gravar programas
digitalmente e, assim, evitar os comerciais).
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Hoje, o consumidor está tentando transmitir a seguin-
te mensagem para as empresas: seja relevante e me
ofereça algo pertinente e que irá fazer diferença na
minha vida.

Marketing - Qual o impacto que esse cadastro anti-
telemarketing pode acarretar nas ações do setor?
Piranda - Essa lista é benéfica, pois estimula a
indústria a revisar seus formatos e a buscar manei-
ras criativas de informar o consumidor sobre deter-
minado produto ou serviço, O limite imposto pelo
consumidor é apenas um dos dados dessa equa-
ção. Se reinventar é a própria equação, porque não
existe fórmula pronta em nenhuma das disciplinas
do marketing.

Marketing - O que o consumidor espera das ações
de marketing?
Piranda - Mais envolvimento, pertinência e entre-
tenimento. Ele sabe que sua atenção é valiosa e quer
receber algo relevante em troca. Mas muitas vezes

o consumidor não entende que quem paga parte da
conta do jornal, da revista, do cinema e até mesmo
da novela é a publicidade. Ele pode bloquear essa
publicidade, mas precisa estar ciente de que o aces-
so à informação e ao entretenimento presentes nes-
ses meios irá encarecer. O ingresso do cinema, por
exemplo, passará de R$ 20 para R$ 40, caso o consu-
midor escolha assistir ao filme em urna sala que não
veicule aqueles três minutos de comercial no início
da sessão. A sociedade é movida pela visibilidade
das marcas, que transcende a usabilidade do produ-
to. Afinal, ninguém paga mais de R$ l mil por uma
calça da Diesel só porque o algodão do jeans é de
excelente qualidade. O consumidor se sujeita a pagar
esse preço pelo status que a marca lhe oferece,

um jogo online. Do ponto de vista de imagem, a ação
foi urn sucesso. Mas qual o impacto dessa iniciativa nas

vendas da marca?
Piranda • O objetivo do case não era a venda do
veículo e sim melhorar a imagem da marca entre o
público jovem, levando adiante valores como jovia-
lidade, modernidade e brasilidade. Essa meta foi
atingida, já que os jogadores interagiram corn os con-
ceitos da Fiat pelo menos uma hora por dia. O game
ficou 30 dias no ar e vendeu 190 veículos para o pú-
blico que participou da ação. Esse resultado paga o
investimento de R$ 3,5 milhões realizado pela Fiat na
construção do case.

Marketing - Como trabalhar com as mídias sociais
em um mundo cada vez mais digital?
Piranda - O case da Fiat é um bom exemplo de
como esse canal deve ser trabalhado. Embora o
game tenha ficado 30 dias no ar, sua administração
no mundo virtual e nas comunidades sociais teve seis
meses de duração, Passamos quatro meses criando

o ambiente digital do garne e de seus
personagens, que ganharam contas
no Orkut e comunidades sociais que
foram administradas pela agência
durante toda a ação. Os personagens
interagiam com os jogadores e toda
manifestação do internauta era men-
surada. Não basta medir quantas ve-
zes determinada marca aparece nas
mídias sociais. É preciso ter uma his-
tória interessante para contar; além de
analisar a quantidade de citações po-

sitivas, o conteúdo dessas citações e, principalmente,
quantas dessas comunidades ainda estão sendo mo-
vimentadas. No início do segundo semestre, iremos
apresentar ao mercado uma nova metodologia que
permite realizar esse tipo de análise com precisão.

Marketing - A campanha "Una Passione" desenvol-
vida pela Giovanni+Draftfcb para o lançamento do Fiat
Idea Adventure, reuniu 65 mil pessoas na internet para

Marketing - Qual sua expectativa com relação ao
maior evento de publicidade e marketing do mundo?
Piranda - Carmes é uma caixa de pensamentos,
que sempre surpreende ao se reinventar a cada ano.
Por conta da crise, as agências estão mais seletivas
e vão mandar para Carmes apenas os trabalhos que
realmente merecem ganhar p_rêmio, Nós, jurados, te-
remos mais tempo para analisar as peças e premiar o
que existe de melhor no mundo do marketing. n
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