
com maior força é o de materiais promocionais para 
os pontos-de-venda de grandes formatos. Para isso, 
acaba de inaugurar a divisão Labor.Display. 

Para fazer frente ao aquecimento dos negócios, 
a empresa planeja investir US$ 3 milhões em 2010. 
Entre as aquisições estão previstas a compra de mais 
uma máquina off-set, mais equipamentos digitais para 
personalização de dados e uma dobradeira. Em paralelo, 
deve ser dada muita atenção ao preparo da equipe, que 
precisa estar apta a apresentar soluções de qualidade 
aos clientes. "Cada vez mais vejo o planejamento na 
gestão, o treinamento da equipe de vendas e o rela
cionamento com os clientes como parte do dia a dia 
dos gráficos. Quem não faz isso não consegue agregar 
valor a seus serviços" afirma. 

O momento positivo dá sequência aos resultados 
obtidos no ano passado. Tudo depois do susto ocorrido no 
início do ano. "Como toda empresa, tivemos de redesenhar 
processos, repensar modelos e enxugar despesas" conta 
Camiloti. Ele diz que, de certa maneira, os problemas leva
ram a reflexões sobre coisas que passam despercebidas 
quando tudo caminha bem. Com o envolvimento de todos 
os colaboradores e a melhora do mercado a partir do segun
do semestre, o resultado foi surpreendente. "Conseguimos 
crescer mais de 7% em relação a 2008" resume. 

Em outubro do ano passado, a Formag's, que neste 
ano completa seu 20º aniversário, mudou para instalações 
próprias e triplicou sua capacidade produtiva. A empresa 
presta serviços nos segmentos promocional e editorial. 
Esse fato, aliado às perspectivas positivas do mercado, 
deve proporcionar uma recuperação em relação ao ano 
passado, quando a crise mundial deu o ar da graça. "Nos
so faturamento caiu em torno de 25% em relação ao ano 
de 2008" revela o diretor comercial Rodolfo dos Reis. 

Para o executivo, o diferencial da gráfica está no fato 
de ela atuar desde a criação do projeto até o acaba
mento. "Sempre sugerimos as melhores opções para 
redução de custos e otimização do processo" garante. 
A infraestrutura também deve ajudar. O novo parque 
gráfico é totalmente integrado pelo sistema Prinect 
Prepress Manager. Para Reis, ele proporciona uma sé
rie de vantagens, como o controle central de todas as 
etapas de trabalho, com a transferência de dados para 
pré-impressão, impressão e acabamento. 

Outro aspecto ressaltado pelo executivo reside no 
fato de a gráfica contar com acesso em primeira mão 
e com exclusividade aos lançamentos e novidades da 
fabricante de equipamentos alemã Heidelberg. Neste 
ano, uma das metas é preparar a Formag's para receber 
aprovação nas certificações ISO 9000 e FSC. 

O setor de marketing direto é valioso para as 
gráficas promocionais. Todos os dias, milhares de 
malas diretas são impressas e destinadas a clien
tes de empresas dos mais variados segmentos da 
economia. O setor reconhece essa importância. Ao 
longo dos ú l t imos anos, as gráficas se esmeraram. 
Investiram e/ou continuam a investir altas somas na 
aquisição de equipamentos de elevada tecnologia 
para atender a essa demanda. 

Como acontece com os veículos de comunicação 
impressos, no entanto, o papel começa a sofrer com 
a concorrência dos meios digitais. O e-mail marke
ting vem ganhando espaço entre os anunciantes nos 
ú l t imos tempos. Isso por um motivo muito fácil de 
ser explicado: ele é muito mais econômico. Enviar 
milhares de mensagens pelo computador custa 
bem menos do que algumas centenas de cartas 
pelo correio. 

Diante desse cenár io, perguntas c o m e ç a m a 
preocupar os profissionais das gráficas. Até que 
ponto o correio eletrônico vai crescer? Ele se tornará 
uma ameaça às malas 
diretas impressas no 
futuro? Para os espe
cialistas, pelo menos 
nos próximos anos as 
duas formas de enviar 
mensagens aos clien
tes devem conviver de 
forma s imul tânea. 

O perfil de uso 
dos dois recursos, no 
entanto, deve mudar 
gradativamente. Os 
e-mails devem, sim, 
roubar mercado das 
mensagens impressas, 
o que já vem acon
tecendo, em especial 
quando o trabalho 
abrange maior n ú m e 
ro de consumidores. Todos reconhecem, porém, que 
as campanhas feitas em papel, apesar de exigirem 
desembolsos mais generosos, t ê m chances maiores 
de proporcionar bom retorno. Por isso, elas devem 
continuar a ser usadas, mas em tiragens cada vez 
mais reduzidas. 

Em compensação , devem aumentar para as 
gráficas as encomendas com maior valor agregado, 
os pedidos de malas diretas criadas com cr i tér ios 
rigorosos, com imagens e mensagens de texto per
sonalizadas de acordo com o comportamento dos 
grupos de consumidores aos quais são destinadas. 
Ainda faltam algumas condições para as campa
nhas personalizadas ganharem maior espaço. Em 
primeiro lugar, pelo preço. Elas custam mais do 

que as malas em papel tradicional, já consideradas 
caras. As condições técnicas t a m b é m pesam. Essas 
campanhas exigem bancos de dados atualizados 
e pertinentes. 

Só com boas informações é possível selecionar 
grupos menores de clientes, a partir de suas caracte
rísticas, e criar ofertas adequadas. No Brasil, não são 
muitas empresas que contam com listas de qualida
de. Essas dificuldades tendem a ser superadas em 
prazo não muito longo. O custo de impressão deve 
cair e a informát ica vem facilitando a montagem de 
mailings eficientes. 

Entre os profissionais das agências de marketing 
direto, a opinião é unânime: a escolha da estratégia 
a ser utilizada em uma campanha depende do n ú 
mero de pessoas a ser atingido, da qualidade da lista 
disponível e da verba que o cliente está disposto a 
pagar. Os especialistas não duvidam da maior ef icá
cia das campanhas impressas personalizadas. "Fazer 

os clientes compreenderem que vale a pena investir 
em malas diretas segmentadas é um dos nossos 
desafios. Alguns já perceberam isso e se mostram 
dispostos a pagar, mas muitos resistem à ideia", 
revela Flávio Salles, presidente da Sun MRM. 

O dirigente afirma que, quando o consumidor 
recebe uma mala direta feita especialmente para 
ele, é muito maior a chance de se encantar e ficar 
propenso a fechar negócio. Para Salles, o preço 
a ser pago para obter essa vantagem não é alto, 
considerando-se o retorno. "As malas personaliza
das custam de 10% a 15% a mais do que as comuns, 
mas proporcionam retornos até 60% superiores", 
garante. O presidente da Sun MRM faz uma res
salva: "Só adotamos esse expediente quando a 
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lista pertence ao nosso cliente, tratando-se de uma 
base de dados que sabemos estar atualizada. Não 
recomendamos e não fazemos esse tipo de serviço 
com listas que não conhecemos a fundo". 

A mesma opinião tem Rubens Stephan Junior, 
presidente da MarketData Solutions. "O e-mail tem 
seu impacto, pode ser pulverizado e trazer bons 
negócios. Mas as mensagens em papel bem ende
reçadas, mesmo em número menor, proporcionam 
ó t i m o retorno", diz. Stephan credita a escolha da 
estratégia mais adequada a quesitos como qualidade 
da lista e disponibilidade de verba. "Uma coisa que 
lamento é a forte redução da realização de testes 
para ver por qual caminho uma campanha fará mais 
sucesso. Como o e-mail é barato, as empresas o 
adotam sem dar importância à avaliação de resul
tados", ressalta. 

Christiano Ranoya, diretor 
de novos negócios da agência, 
lembra que é bem mais fácil 
ignorar os e-mails, um clique 
basta para excluí- los. Já uma 
mensagem em papel bem 
elaborada chama a a tenção 
do consumidor. David Whi-
taker, diretor de direct e digi
tal da MarketData, comenta 
como esse aspecto vem sendo 
administrado nos Estados 
Unidos. "Em 2009, com a 
crise econômica, as empresas 
norte-americanas migraram 
com força para as mensagens 
eletrônicas", conta. A medida, 
no entanto, não trouxe os 
resultados esperados e está 
sendo revisada. "Acho que 
neste ano a divisão da verba 
será mais equilibrada. Há uma 
tendência de volta ao material 
impresso", explica. 

" N ã o abandonamos ne
nhuma das duas f ó r m u l a s " , 
reforça Marcelo Zampini, di
retor de cr iação da Wunder-
man. Para ele, o e-mail ganha 
espaço entre os consumidores 
que não t ê m afinidade com a 
marca do cliente. "Restringi
mos a mala direta aos casos 
em que o banco de dados 
é de boa qualidade", diz. Ele 
defende a adoção da solução 
impressa, de maior impacto, 
sempre que possível. 

Para as gráficas, se preparar 
para enfrentar as novas condi
ções do mercado é forma de se 
diferenciar perante a clientela. 
Algumas delas estão investindo 
na espec ia l ização. A Labor-
print, fundada em 1995, hoje 
conta com 230 colaboradores 
e abriga parque gráfico capaz 
de fornecer soluções completas 
no ramo. "Estamos nos des
tacando e ganhando mercado 
por estarmos focados em tudo 
que envolve a produção de ma-

teriais com dados variáveis, principalmente malas 
diretas. Hoje, esse tipo de material virou o nosso 
core-business", revela Pedro Henrique Camiloti, 
diretor de marketing e vendas. 

Para o executivo, o mercado está muito desen
volvido e demanda cada vez mais serviços do gê
nero. "Neste ano, o mercado de malas diretas deve 
crescer pelo menos 30%" calcula, Os clientes da 
gráfica t ê m investido pesado em bancos de dados 
e CRM. "Eles se aproximam dos consumidores, 
colhem informações relevantes e criam peças efica
zes", explica. Com o aquecimento, a empresa criou 
uma unidade de negócio voltada para trabalhos do 
gênero, a Labor.Direct. 

O diretor lembra que a Laborprint foi uma das 
pioneiras a acreditar nesse mercado. "Em 2004 
adquirimos nossa primeira máquina digital para im

pressão de dados variáveis", relata. Desde então, os 
investimentos não pararam mais. Camiloti acredita 
na tendência de tiragens de malas diretas meno
res e cada vez mais personalizadas. Os números 
confirmam essa tendência. "Produzimos mais de 
12 mi lhões de peças por mês com algum tipo de 
personalização", informa. 

Quem t a m b é m elogia esse nicho de mercado é 
Fabio Marangoni, executivo comercial da Aquarela. 
"Começamos a trabalhar com personal ização há 
quatro anos e a demanda tem exigido investimen
tos constantes. O segmento nos força a aumentar 
o número de máquinas; para ele, trabalhamos com 
três turnos completos", revela. Entre os contratan
tes dos serviços, destaque para bancos, empresas 
de te lecomunicações, representantes do varejo e 
agências de marketing direto. 
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Uma das preocupações da gráfica tem sido a 
questão da segurança do manuseio dos bancos de 
dados. "Eles são um pat r imônio, uma ferramenta 
importante dos clientes", resume. Por isso foi criada 
uma estrutura especial que conta com a montagem 
no ga lpão da fábr ica de uma sala de filmagem 
protegida 24 horas por dia e com a uti l ização de 
sofisticados softwares de controle. 

Outra gráfica que tem apostado nesse nicho e 
alcança atuação destacada é a Leograf. A empresa 
t a m b é m investe constantemente na melhoria de seu 
parque de máquinas, Sócio-propr ietár io e diretor de 
tecnologia, Fabio Gabriel dos Santos reconhece que 
o e-mail está alterando o perfil das encomendas 
das malas diretas. Ele destaca, porém, a elegância 
incomparável de uma mensagem de bom gosto em 
papel, feita a partir de dados variáveis. "Vai haver 
uma d iminu ição nas tiragens, mas o papel ainda 
fascina o ser humano, em especial nas campanhas 
que utilizam criatividade" defende. Quanto ao custo, 
ele admite ainda ser seletivo. "Com o tempo vai se 
tornar mais competitivo" comenta. 
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