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O
marketing direto é uma das áreas da comunicação merca-

dológica que mais têm potencial de crescimento na recep-
ção de investimentos de anunciantes dos mais diversos por-
tes. Ainda assim, a disciplina sempre encalha num proble-

ma antigo: falta de mão-de-obra qualificada. Pensando nesta
brecha, a ESPM do Rio de Janeiro criou um núcleo específico
para pesquisa e capacitação para a área de marketing direto.

O projeto é coordenado por Pio Borges, fundador da Abemd
- Associação Brasileira de Marketing Direto e presidente da PB
Marketing Direto, e por Vivian Fasca, diretora de atendimento
da PB. A idéia é reunir o maior número de pesquisas e cases de
sucesso e, a partir daí, organizar um banco de dados que possa
ser utilizado da maneira mais eficiente possível.

"A grande dificuldade do marketing direto sempre foi o con-
finamento das informações relevantes. No passado, apenas as
grandes empresas detinham o conhecimento. Nossa intenção é
fazer com que todos os profissionais utilizem este conhecimento
e produzam uma comunicação de resultados", salienta Borges.
Todas as atividades desenvolvidas no núcleo do Rio serão difun-
didas, mais adiante, para as unidades da ESPM em todo o País.

De acordo com Borges, a área de marketing direto detém atual-
mente cerca de 4% de participação no bolo publicitário nacional,
mas existe uma grande propensão entre as empresas e o mercado
em geral para o crescimento do setor. A grande dificuldade ainda é
saber lidar com as inúmeras inovações que surgem a cada dia nesse
tipo de comunicação. "O profissional precisa estar em constante
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aprimoramento, para saber
manipular os novos meios. O
conhecimento em marketing
direto tem uma vida média de
dois anos e meio. E este tempo
está se reduzindo cada vez
mais", alerta.

A primeira ação do núcleo é
a criação de um curso especializado, o "Marketing Direto:
Princípio, Meio e Fim", que propõe mostrar uma visão abrangente
do assunto, incluindo teoria e prática. Com início neste mês de
setembro, o curso tem duração trimestral, com aulas duas vezes
por semana. "Fomos buscar todos os parceiros necessários para o
curso, por isso temos professores da área gráfica, dos Correios, de
grandes empresas que utilizam marketing direto e da Abemd,
entre outros", explica o coordenador. Entre os professores e pales-
trantes estão Vicente Argentino, da Datalistas; Alexandre Case, dos
Correios; Carlos André de Laurentis, do Shoptime.com; Marcelo
Santiago, da Associação de Mídia Interativa; e Topázio Silveira
Neto, presidente da Associação Brasileira de Telemarketing.

De acordo com Borges, existe uma demanda por profissionais
especializados em marketing direto não apenas em agências,
que precisam oferecer esse serviço a seus clientes, mas também
nos departamentos de marketing de anunciantes, que já perce-
beram a importância da atividade para seus negócios. "O profis-
sional de marketing de uma empresa que não tem certeza do
que está pedindo, também não vai ter certeza do que está rece-
bendo", reforça. ®
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