


Quando e por que você entrou no 
mercado da comunicação e, mais es
pecificamente, quando descobriu o 
Marketing Direto? 

Quando tinha 14 anos, namorava um 
diretor de arte que hoje é meu marido. E 
ele já era do jet set da propaganda, traba
lhava na DPZ. Era o computador do Petit 
(risos). Eu via toda aquela movimentação e 
pensava: "também quero trabalhar nisso". 
Dessa ideia fixa nunca escapei, até que aos 
17 anos tive meu primeiro emprego na 
área, como secretária de atendimento na 
Standard, Ogilvy & Mather, minha grande 
escola. Na época, já estava na faculdade, 
cursando RTV na Faap. Lá, conheci, devo
rei e me apaixonei por toda a filosofia de 
David Ogilvy. Tive muita sorte porque era 
uma época áurea. Só tinha gente bacana e 
empreendedora que fez história ou conti
nua na linha de frente de muitas agências: 
Celso Loducca, Adriana Cury, Alexandre 
Gama, Clóvis Calia, Aurélio Julianelli, Luis 
Lobo, José Fontoura, Dalton Pastore, Flávio 
Correa, José Luiz Madeira, Ana Lucia Serra, 
etc. O Pio Borges era o dirigente da Direct, 
Ogilvy & Mather. Obviamente, eu não tinha 
nada a ver com atendimento, e as pessoas 
compreendiam isso e me ajudavam no 
que eu queria aprender. Em especial, Cris 
Monteiro, Fernão Cosi, Richard Jakubasko 
e Hélcio (Boca) de Freitas foram para lá de 
generosos com sua "secretária de futuro", 
parodiando o filme com a Melanie Griffith 
(risos). 

Em 25 anos de carreira, quais são os 
ensinamentos mais importantes que 
você carrega até hoje e vai carregar 
para a vida inteira? 

São tantos. O primeiro é de casa, do 
meu pai: "nunca se esqueça de onde você 
veio". Isso ajuda você a ser a mesma pessoa 
independentemente do sucesso ou do fra
casso e também a manter relacionamentos 
sólidos através dos tempos. Na sua família, 
com os sócios, com a equipe, com seus 
parceiros, com seus clientes ou com os ami

gos que perdoam seus milhares de furos. 
Aprendi que R$ 1 ou R$ 1 milhão não faz 
diferença para mim. A minha inquietação 
criativa definitivamente não está a serviço 
do dinheiro. Sobre o trabalho, acredito 
que o segredo é paixão com perseverança. 
Um negócio consistente precisa ter os dois 
ou não resulta em algo entusiasmado e 
perene. Não ocupo 1 % da minha mente 
com armações políticas. Gosto mesmo 
é de trabalhar, valorizar as pessoas que 
estão ou que estiveram comigo nestes 25 
anos, encaminhar jovens carentes e tentar 
fazer algo novo, pela primeira vez. Isso é o 
que me faz aprender e tentar ser melhor 
a cada job. 

E qual foi o pior momento neste pe
ríodo? 

Foram tantos... (risos). Em geral, 
sofro mais nas relações interpessoais do 
que com as questões econômicas. Sofro 
quando um cliente vai embora depois de 
muitos anos, ou então um funcionário. E 
como o nosso maior ativo são as pessoas, 
isso acontece direto. Se eu pudesse, nunca 
mais contratava nem demitia. Sofro quando 
vejo nossos talentos se perdendo em desa
tinos pessoais. Mas a verdade é que o pior 
momento é o que está na sua mente antes 
do próximo. Tem que ir em frente. Algo 
de ruim sempre pode surgir. Faz parte da 
maturidade pessoal e empresarial trabalhar 
a sua resiliência. 

Qual é o impacto da internet no Mar
keting Direto? 

Não consigo mais ver Marketing 
Direto sem relação com a internet. Esse ter
ritório virtual resolveu nosso problema de 
acessibilidade, assertividade e abrangência. 
De um para muitos, ou de um para um. Na 
Fábrica, faz mais de 10 anos que muito do 
que sai no papel tem sua conexão online. 
Nesse tempo todo fomos aprendendo a sair 
da era do truque de comunicação cyber, 
passar para a era da relevância e agora 
passar para o momento de engagement de 

longo prazo. A capacidade da internet de 
envolver por meio de conteúdos bacanas e 
a disponibilidade para "ouvir, ver e sentir" 
dá ao Marketing Direto toda a possibilidade 
de contar boas histórias. Internet e Marke
ting Direto são indissociáveis. Como disse 
Stan Rapp na última DMA, direto é digital e 
vice-versa. Mas é preciso ir além, mergulhar 
na ciência de dados envolvida quando você 
transaciona ou se relaciona com as pessoas 
por meio da internet. Tanto é que monta
mos uma área de analytics, com a expertise 
da YouDb - nossa empresa de B I , o que 
torna a internet cada vez mais estratégica. 
A cobrança é muito grande. Os internautas 
estão de olho no que estamos fazendo e 
se perguntam se aquilo tem consistência 
ou é só espuma. 

Excetuando a internet, quais são as 
principais evoluções ocorridas no Mar
keting Direto? 

Além de internet, e-mail marketing, 
e-commerce e, mais recentemente, as redes 
sociais e-mobile, o telemarketing ganhou 
bastante força nas últimas três décadas. O 
varejo e o setor de serviços se apropriaram 
dessa plataforma para oferecer agregados 
intangíveis. E estão ganhando muito com 
isso. Mas para mim a grande evolução foi 
o avanço da aplicação da inteligência do 
Marketing Direto para outros meios de 
comunicação que, combinados a modelos 
estatísticos e novas análises de retorno, 
estão fazendo com que os resultados 
alcançados com TV, revista, mala direta, 
e-mail, etc sejam infinitamente melhores. 
Como o mundo está com o foco nisso, acho 
que o Marketing Direto está bem à frente 
na ativação de negócios. Hoje, a maioria 
dos anunciantes vê o valor de conhecer 
a fundo o ciclo de vida do cliente, para 
construir relacionamentos de longo prazo 
e desenvolver ainda mais seu poder de 
conversão de vendas em curto prazo, pe
los canais diretos. Trabalhar com modelos 
preditivos, comportamento aprendido e 
indicadores de resultados agora é fator de 



sobrevivência. Mas o Marketing Direto de 
quando eu comecei não existe mais. E acho 
que o futuro está na geração one to one de 
uma explosão de conteúdos interessantes 
e suas plataformas de distribuição, já que 
a era do consumidor no controle veio para 
ficar. Basicamente, cada anunciante po
deria já ter seu canal de TV, rádio, etc. Às 
vezes, no meu dia-a-dia, não sei se estou 
trabalhando numa agência de Marketing 
Direto, numa emissora de TV ou numa 
editora. Não é incrível? 

O Festival de Cannes incluiu o Lions 
Direct em 2002, com foco em premiar a 
criatividade. Ultimamente, vem dando 
ênfase também a resultados. Como 
você vê esta mudança? 

Não foi o festival que mudou: o mun
do da comunicação que mudou. A pressão 
por resultados é imensa. A categoria Direct 
surgiu do mesmo modelo em que se julgava 
o melhor da propaganda há meio século. 
Seria como você começar a julgar produção 
digital com os mesmos critérios com que 
julga cinema. Não rola. E claro que todo o 
mercado começou a ficar cético em relação 
à premiação de cases sem resultados con
cretos. Nossa vida é dura, temos que fazer 
acontecer (risos). 

Você vai fazer algum tipo de prepara
ção para ser jurada em Cannes? 

Sim, vou fazer todas as lições de casa 
porque sou CDF (risos). Vou reservar um dia 
na ABEMD para receber as agências e seus 
cases, conhecer melhor para ajudar se tiver 
chance. Também vou estudar os principais 
cases internacionais, para estar mais bem 
preparada para julgar com imparcialidade. 
Nesse período, quero estreitar alguns 
contatos com profissionais de agências de 
fora, para entender melhor a cabeça dos 
outros jurados, me colocar nos "sapatos 
deles". Para finalizar, estou tentando ler 
tudo o que aparece. Não gosto nada de 
deixar rolar. Vou atrás. 

Como você acha que a sua experiência 
no ECHO pode ajudar nessa emprei
tada? 

No Echo Awards julguei milhares 
de cases das Américas durante dois anos 
seguidos, em Nova Iorque. Lá, ao contrário 
de Cannes, a estratégia e o resultado têm 

pesos maiores no julgamento. Peças menos 
"apetitosas" também são premiadas. E isso 
é um grande aprendizado, sobretudo para 
quem é de criação. Em termos de exaustão, 
posso dizer que já fiz um "esquenta". Para 
mim, ficou claro que quando um case é 
bom, ele é bem entendido seja qual for 
seu país de origem. Até as dificuldades de 
idioma são superadas. Outra coisa: não há 
como negar certa influência dos "must-
dos" americanos. Então, esse treino me 
dará uma visão um pouco mais técnica e 
equilíbrio para julgar, além daquilo que 
pega direto na emoção. 

O que o Brasil tem que fazer para 
melhorar sua participação no Lions 
Direct? 

Acho que cada país tem sua caracte
rística e tradição. Ásia, grandes produções 
e acabamentos. América do Norte, muita 
técnica. Espanha, Bélgica, Austrália, Nova 
Zelândia e Argentina, ousadia. Japão, 
França e países do leste europeu, muita 
direção de arte. Inglaterra e Alemanha, 
ideias e textos refinados. Enfim, o Brasil 
é reconhecido como um país que sabe 
trabalhar muito bem o papel, mídia im
pressa, packs, etc. No começo da categoria 
cyber, até se destacou, mas outros países 
avançaram mais rapidamente. A questão 
é que estamos agora em busca da tal 
"ideia neutra" que engaje de verdade. 
O Marketing Direto não é mais só papel, 
pelo contrário, é cada vez menos papel, 
e estamos engatinhando em termos de 
vídeo, touch, mobile, etc. Não é muito 
fácil exercitar tudo isso por aqui, seja pelos 
orçamentos enxutos, pelos prazos insanos, 
pela juniorização dos briefings, pela de
sintegração entre agências de um mesmo 
cliente... Acho que o resultado "quase 
lá" que conquistamos nos últimos anos 
é um reflexo direto do ambiente "quase 
lá" em que estamos trabalhando. Para 
melhorar o resultado do Brasil no Lions 
Direct, acho que precisamos nos libertar da 
tradição de papel e packs, trabalhar mais a 
convergência de meios e, sobretudo, lutar 
por toda boa ideia que surgir. Acima de 
tudo, levar o Marketing Direto para onde 
ele já está na maior parte do mundo, ou 
seja, na mesa de quem manda nos clientes. 
Quem sabe assim a gente passe do short 
list para os Leões. 

Conte como foi a ideia de fundar a 
Fábrica. Até hoje ocorreu tudo como o 
planejado desde o início? 

A ideia da Fábrica nasceu de uma du
pla de criação que acreditava ter um espaço 
a ocupar: eu como redatora e Sidney Ribei
ro na direção de arte, tanto como liderança 
criativa quanto por uma brecha que existia 
no então "below the line". Isso porque as 
agências de design faziam um belíssimo 
trabalho, sem argumentação de vendas. 
E a maioria das agências de advertising 
improvisava. Todos os nossos concorrentes 
praticamente já existiam quando começa
mos, e a maioria era oriunda da área de 
database, mais para consultorias. A gente 
surgiu com a vontade de tirar "o terno e 
a gravata" do Marketing Direto; fazer um 
Marketing Direto menos técnico e mais 
conceituai, criativo. Traduzindo, hoje, acho 
que essa filosofia significou priorizar boa 
comunicação em detrimento de fórmulas 
e chavões. O fato é que nossa inquietação 
nos fez avançar para onde nunca imagina
mos. Somos ruinzinhos de política. Por isso 
tenho certeza de que a Fábrica é sinônimo 
de um trabalho consistente e já ultrapassou 
a fase de agência de criação. Nada estava 
previsto. As coisas simplesmente foram se 
somando. A vinda do terceiro sócio, Luiz 
Buono, no planejamento, foi justamente 
um momento de rever tudo, quando a 
Fábrica tinha apenas quatro anos. E é isso 
que fazemos o tempo todo: mudamos o 
planejamento inicial quando é preciso, a 
partir de uma gestão nada ortodoxa, em 
que a máxima é: "o trabalho é quem man
da". A gente tem este defeito de investir no 
que for preciso (risos). Sentimos que atu
almente empreender tem um significado 
mais amplo do que o sucesso profissional 
e financeiro. É o compromisso com nossas 
pessoas, com a sociedade em que vivemos, 
com o desenvolvimento do nosso merca
do, nossos valores, enfim, com a nossa 
cultura, que é o nosso maior patrimônio, 
com os pilares que fazem a força da nossa 
marca. Ficamos 10 anos querendo ser a 
maior agência nacional. Chegamos lá. Ser 
a mais admirada pelos clientes. Chegamos 
lá (confirmado pela pesquisa do Grupo 
Consultores 2008). E daí? Começamos a 
querer outra coisa (risos). Agora temos a 
YouDb, a Salsa, a Kwead, nossa área de 
conteúdo, etc. Tudo por um Marketing 



Direto mais especializado, moderno e 
convergente. Haja pilha! 

Quais são os planos para os próximos 
anos? A Fábrica ou a Marisa vai um dia 
ceder ao assédio multinacional? 

Ano que vem a Fábrica completa 15 
anos. Temos vontade de escrever um livro. 
Temos histórias incríveis para contar. É de 
morrer de rir e, às vezes, de chorar. Por 
exemplo, quando ganhamos o Prêmio Ca-
boré, muita emoção no discurso do Buono. 
Sobre o assédio, estamos sempre despon
tando como agência 100% nacional. Pra
ticamente todos os grupos internacionais e 
os nacionais mais importantes estão sempre 
flertando conosco. Mas já chegamos à 
conclusão de que o nosso futuro não pode 
ter apegos, estando sempre ligado ao 
que for melhor para a agência continuar 
crescendo com qualidade, preservando 
uma cultura própria, um jeito de ser, uma 
identidade que tem de durar, para a Fábrica 
continuar sendo o que é. Estamos atentos 
a novos modelos de negócios, ganhos de 
escalabilidade, importância do network e 
o alinhamento mundial/regional trazidos 
pela globalização e, se for preciso, novos 
movimentos para nos adequarmos a tudo 
isso. O que não podemos é ficar parados 
vendo a banda passar (risos). Sobre Marisa 
S.A., ainda não consigo me imaginar em 
outro lugar senão na Fábrica. Mas o fato é 
que comecei cedo, sou uma das dirigentes 
mais jovens do mercado e ainda tem muita 
água para rolar na minha carreira. Never 
say never! Para o futuro, o mesmo que o 
presente: fazer a Fabriquinha brilhar! E os 
meus sócios pensam iguais a mim. 

Como você descobriu que gostava de gas
tronomia para transformá-la em hobby? 

A primeira vez que fiz uma comidi
nha de verdade, toquei fogo em um pano 
embebido em cera líquida, dentro de um 
fogãozinho de ferro. O arroz-feijão ficou 
duro, com gosto e cheiro de química, e eu 
quase pus fogo no quartinho. Sou de uma 
família portuguesa açoriana. Tudo acon
tece em torno da mesa. Não há razão de 
viver sem comer. Alegria, tristezas, festas, 
separações, nascimentos, funerais, tudo 
"se consola" à mesa. Então isso sempre 
esteve comigo. Além disso, fui criada à 
moda antiga. Sei costurar, bordar e adoro 

a vida de casa e família. Encontrei uma 
amiga querida, a chef Cris Maccarone, 
que me deu um empurrãozinho, e criamos 
o Madame Aubergine Atelier e Escola de 
Cozinha. Como eu sempre brinco, o atelier 
é o meu hobby que transbordou das pa
nelas. As pessoas me perguntam como eu 
consigo. Digo que me dedico lá uma hora 
por dia. Tudo na vida é dar tempo às suas 
prioridades. Mas no fundo, estou fazendo 
no Madame o que eu mais sei fazer, bem 
mais do que cozinhar: criar uma marca que 
seja a tradução "do bem viver passando 
pela cozinha". E o que surgirá daí só Deus 
sabe. Uma revista? Uma editora? Uma 
grife? Uma agência de turismo? Sou fã 
confessa de Martha Stewart, que ganhou 
Wall Street pelo estômago. Recentemente, 

li um artigo no NYT que defendia a tese de 
que a maneira mais fácil de formar uma 
nova comunidade adulta é começar pela 
gastronomia. Boa técnica de relacionamen
to. Tô com ela! E o Madame Aubergine 
mostra como sou privilegiada: tenho sócios 
ótimos que entenderam que eu precisava 
exercitar esse meu lado "Lurdinha". E, de 
certa forma, o Madame também tem sido 
um "puxadinho" da Fábrica, criando mo
mentos muito especiais de convivência. 

Qual é o prato mais gostoso de prepa
rar? E de comer? 

Só não gosto de cozinhar doces, 
pois eles exigem muita disciplina e disso eu 
quero distância quando estou na cozinha. 
Adoro caçaroladas de peixes, assados, 
risotos, novas receitas, vísceras, comidas de 
raiz, etc. Gosto de cozinhar para bastante 
gente. Minha mesa em casa tem 12 lugares. 
O importante é seguir o mesmo ritual: ter 
um ingrediente ultrafresco, um temperinho 
trazido de viagem, uma receita transada, 
uma bebidinha ao pé do fogão e nada de 
pressa. Eu como tudo. Tenho esse proble
ma (risos). Outro dia fui a um restaurante 
francês e pedi escargots. Estavam deliciosos. 
Chamei o chef e perguntei de onde vinha a 
iguaria. Sabe onde eu acabei? Numa cida
dezinha do interior, Piracaia, atrás da maior 
autoridade no assunto no Brasil. Agora já 
tenho escargots na minha própria geladeira 
(risos). Neste momento estou planejando 
uma viagem até Piedade, com um chef 
peruano, para conhecer um produtor que 
está cultivando várias espécies de pimentas 
e milhos andinos. Enfim, como pela boca, 
pelo saber e pela alma campesina. 

Depois de 25 anos de carreira, que 
conselho você daria para os jovens 
profissionais de comunicação de uma 
forma geral? 

Meu conselho? Você consegue. 
Acredite. Não banalize o conhecimento 
(você não é tão smart assim ... Vá além do 
search e da leitura do primeiro link do Goo
gle) E, sobretudo, procure a sua turma! Eu 
nunca fui uma boa redatora de publicidade 
porque não gostava de sintetizar as ideias. 
Achei meu caminho escrevendo de maneira 
contumaz no Marketing Direto. Encaixe o 
seu melhor com aquilo que você sonha. Ele 
acontece. Obama conseguiu! 
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