
Internet sem marketing direto é mídia 
Marisa Furtado 
por Paulo Macedo 
 
A era digital está interferindo pontualmente na atividade de marketing direto. Na expressão de 
Marisa Furtado, sócia da Fábrica e jurada brasileira na área Direct Lions, "é uma espécie de 
turbo marketing, em que velocidade é obrigatório". Ela acredita que o Brasil tem chances de 
sair do jejum em Cannes, mas lamenta que ações multicanais ainda não sejam regulares no 
País. "Em um ambiente de ofertas e estímulos infinitos você tem que se especializar e 
aprender o tempo todo. Internet sem marketinq direto é mídia", argumentou. 
 

 
 
 
Qual é a sua expectativa em relação ao festival de Cannes 2010? 
 
Este ano teremos cases que mereciam ganhar dois Leões cada um. Afinal, no ano passado, 
mais do que nunca, performance foi o nome do jogo. Estamos sob a mira do ROL Nem sempre 
a ideia mais bacana é a que vende mais, infelizmente, contrariando a opinião de alguns 
dinossauros do mercado. Se com este cenário de busca excessiva por metas e segurança, a 
agência ainda conseguiu levar inovação para a rua, tanto melhor. Portanto, estou 
superanimada. Espero ver "Leões" muito brilhantes. 
 
Qual a diferença do Cannes Lions em relação a outras competições de marketing 
direto? 
 
O Cannes Lions já existia há meio século, quando a fragmentação das mídias e da audiência 
levaram à abertura das novas categorias. Até 2008, era um vale-tudo geral. Todo mundo 



experimentando. O poder da ideia pela ideia. Mas a verdade é que marketing direto nunca foi 
só isso. E pegou mal. Neste sentido, a partir do ano passado, foram atribuídas métricas mais 
realistas para equilíbrio entre criação, estratégia e resultado. E daí a competição ficou mais 
parecida à de outros países, por exemplo, como no Echo Awards, que acontece na conferência 
anual da Direct Marketing Association, nos Estados Unidos, que ainda é considerado o "Oscar" 
da comunicação dirigida. Mas se facilitou por um lado, porque os critérios de julgamento 
ficaram mais claros, por outro, os cases ficaram mais complexos, mais 360°, mais multi-
disciplinares. 
 
Temos chances de ganhar Leão? 
 
Acredito que alguns dos cases brasileiros que estão se destacando nas últimas premiações tipo 
Echo e Abemd têm chances. Mas a diretriz do presidente do júri também pode influenciar no 
nosso resultado. Cada ano tem uma surpresa. Ainda assim, acredito que os projetos de 
envolvimento terão mais chances do que campanhas multicanal e peças isoladas. Acho que 
ainda são poucas as oportunidades que temos para usar todas as mídias, como já acontece em 
diversos países. E isso prejudica nossa participação. Espero sinceramente que este seja o ano 
do Brasil sair do jejum, qualquer que seja a agência premiada. A gente merece isso. Está todo 
mundo trabalhando o dobro com menos investimento. 
 
Como é o exercício da criação na atividade? 
 
Desde o ano passado, resultado e criação têm o mesmo peso no case - 30% cada um, ficando 
a execução e estratégia em "segundo" plano, com 20%. Mas na prática, realmente o que a 
gente vê é uma boa ideia influenciando mais na premia-ção, ou o "long tail" dos cases que vai 
ganhando em várias categorias, influenciando também. Tem cases que chegam a Cannes e 
vão tomando uma dimensão jamais imaginada, como foi o caso do "Lead Índia" ou do "O 
melhor emprego do mundo". Hoje trabalhamos em criação da mesma forma como qualquer 
boa agência de comunicação. Temos que encantar, engajar, entreter e criar consideração o 
tempo todo para depois . vender. O que torna nosso trabalho criativo mais complexo é que te-
mos tudo mapeado. Então existem muitos aprendizados anteriores que devem ser levados em 
conta. Hoje, contamos com o apoio de dados muito específicos e refinados. E cada ação que 
fazemos tem que superar a anterior, não só em resultados, mas em aderência criativa e 
awareness junto ao consumidor. 
 
Qual é o seu ritual preparatório? 
 
Faz pelo menos 10 anos que vou para o festival. Então estou muito confortável em relação à 
dinâmica do Falais, do festival, da imprensa, do que esperar da viagem etc. De novidade, só 
mesmo conhecer os cases e as pessoas do júri. Quem me encontra por lá, ou acompanha o 
blog Le Hot Dog, sabe como trabalhamos para levar conhecimento à nossa comunidade de ma-
rketing direto. Este ano não será diferente. 
 
O que é mais relevante na atividade de marketing direto? 
 
É o mesmo que em toda boa comunicação: encontrar um jeito novo de contar uma mesma 
história. Seja mudando aproachs, canais, invertendo a ordem tradicional das ações etc. E, 
mais do que isso, entregar conteúdos, ofertas, recompensas e experiências que demonstrem 
claramente que "eu sei quem você é e o que quer de mim". 
 
Qual a escala de prioridade do marketing direto nos anunciantes? 
 
Há vários anos, com raras exceções e tirando o viés da crise, os budgets de marketing direto 
vêm crescendo, principalmente pela necessidade de se criar vínculos, conexões, de estabelecer 
e manter uma conversa no lugar de fazer comunicação por impactos. Esta é a vertente do 
relacionamento, a que mais cresce no marketing direto. Colaborativis-mo entre o consumidor-
empresa e empresa-empresa é a tendência para ser mais bem-sucedido. Em tudo. Por outro 
lado, venda direta e e-commerce continuam em franco crescimento, alavancados por um País 
de dimensões continentais, com milhões de novos consumidores com poder de compra e uma 



intimidade muito grande com a internet. E para isso temos que estar totalmente mergulhados 
no negócio do cliente. Se envolver só na hora do briefing é morte súbita. E não se trata só do 
time de planejamento. Mas de todo mundo. Criação e operação. 
 
Trabalhamos com prazos muito seriamente. Toda a cadeia faz parte de uma maquininha de 
vendas. 
 
Como a era digital está interferindo na comunicação dirigida? 
 
Não diria que está interferindo. Mudou completamente tudo desde quando eu comecei. É uma 
espécie de turbo marketing, em que velocidade é obrigatório. Em um ambiente de ofertas e 
estímulos infinitos você tem que se especializar e aprender o tempo todo. Internet sem 
marketing direto é mídia.  
 
A carta ainda é uma mídia eficaz? 
 
Temos várias "peças campeãs" de vendas ou com melhor investimento de aquisição 
estruturadas sob a forma de carta. Veja o poder: uma única carta tem um índice de conversão 
maior do que qualquer outro esforço de venda, a um custo/benefício melhor. Ainda é muito 
difícil bater a eficiência de um texto bem escrito, altamente customizado, com a oferta certa, 
endereçado à pessoa certa. A carta não perdeu nada em eficácia. Nós é que estamos perden-
do, por ter que diminuir o uso desta ferramenta. Tenho acompanhado a indústria na Europa e 
nos EUA. A carta continua muito presente. O problema da carta no Brasil é que tudo aqui é 
monumental. Trabalhamos sempre com milhões de nomes, que exigem toneladas de papel, o 
que está na contramão do mundo e, sobretudo, gera custos insanos de postagem. Isso 
inviabiliza a frequência necessária para conversa que marcas devem ter com seus seguidores. 
Por isso o entorno digital é tão necessário. 
 
O Brasil tem um diferencial? 
 
O Brasil sempre foi reconhecido pelo bom uso do papel, principalmente em packs de 
encantamento e ações B2B memoráveis. Também somos respeitados pelos volumes com os 
quais atuamos. E principalmente, pelos sofisticados sistemas de dados de que dispomos graças 
à evolução de TI da nossa indústria financeira, uma das mais inteligentes do mundo. 
 
O que deve ser benchmark para o País? 
 
Espanha, Bélgica e Austrália encontraram um caminho que acho que devemos percorrer: 
exercer sua iden tidade própria e se valer dos aprendizados históricos e não o contrário. Isto 
justifica a crescente ascensão destes países nas premiações. 
 
Em um País dominado pelas ações de mídia, o que se pode esperar do marketing 
direto? 
 
Hoje, cada anunciante pode ser sua própria mídia, mas nós ainda estamos um pouco distantes 
deste conceito. Tanto pela maturidade de mercado, quanto pela tradição das mídias de massa. 
Mas a transformação da sociedade está aí para qualquer um ver. As novas gerações são muito 
seletivas. Estão no SMS, MSN, nas redes sociais, no computador, no iPod, no celular. E não 
estão a fim de comunicação perturbadora. 
 
Os brasileiros são receptivos? 
 
Os brasileiros adoram boa comunicação. Isso é assunto de mesa de bar, nos momentos de 
lazer e até de família. Nas classes C e D é motivo de orgulho ser chamado pelo nome próprio 
nas correspondências. Isso é sentir na pele (finalmente) a inclusão. Uma ação de 
encantamento tem um efeito único em termos de fidelidade, seja qual for õ nível social. Os 
brasileiros só não gostam do que ninguém gosta: de abusos cometidos por determinados 
players. Mas no geral, com um código de consumidor fortíssimo e o exemplo do prejuízo 
causado por práticas indevidas de outros países, o Brasil vem se beneficiando. Ao passo que 



tudo está sendo estabelecido na base da lei, por aqui a indústria ainda tem a possibilidade de 
se autorregulamentar. 
 
Quais as vantagens? 
 
É você atuar dentro de um ambiente controlado, com a conta na ponta do lápis e saber quais 
são os reflexos positivos e negativos de tudo o que você faz. É poder estabelecer um diálogo 
antes, durante e depois de um contato até a próxima oferta, re-compra etc. Preencher a 
lacuna entre a fase de namoro e do divórcio entre um consumidor e um produto, serviço ou 
marca. Sobretudo, é amenizar os problemas, para que isso aconteça. Contribuir para que este 
casamento seja "feliz para sempre". 
 
Quais as novidades? 
 
Todas as possibilidades de interação através das novas tecnologias e plataformas digitais. Ou 
seja, tudo o que a gente fazia ganha mais velocidade, assertividade, entretenimento, 
frequência e aderência. 
 
O que é inovação? 
 
Me dá cinco segundos que eu já twitto para você (risos). Sem dúvida a maior inovação está 
em criar relacionamentos e "performar" junto às comunidades nas redes sociais. O nosso 
trabalho sempre foi conversar e reconhecer o indivíduo. Agora estamos aprendendo a fazer 
isso passando pelo crivo de um grupo. Primeiro ser aceito, depois ouvir, depois interagir e só 
depois vender. Neste ambiente, a forma imperativa do passado não tem vez.   
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 31 maio 2010, p. 29. 
 


