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A velha mala direta aperfeiçoa-se em formatos e qualidade de impressão para se destacar na 
pilha de correspondências.  
 
Criatividade não é mais um requisito básico somente da propaganda tradic ional. Outras 
ferramentas de marketing estão usando e abusando da inventividade e de sofisticação para atrair 
e se comunicar com targets cada vez mais específico. Um convite não é só mais um convite - 
pode ser uma caixinha de são em pó para uma festa que prevê "lavar a alma"; um mouse pad 
traz um jogo de paciência dentro de um desenho de um cérebro, e o patrocinar do espetáculo 
Chicago distribui uma das personagens recortada em papelão com membros que podem ser 
movidos à vontade do receptor.  
 
Assim são agora as peças promocionais sobretudo as dependentes das artes gráficas, que 
transformaram os formatos antes óbvios de correspondências enquadradas como mala direta, 
uma das ferramentas mais antigas dentro do marketing. "As empresas ousam cada vez mais em 
busca da diferenciação. Primeiro, porque se recebe uma enorme quantidade de correspondência. 
Segundo, porque trata-se de um processo natural de serviços e produtos para públicos cada vez 
mais específicos", diz o presidente e diretor de criação da agência Salem, Marcio Salem.  
 
O vice-presidente de atendimento e marketing da gráfica Burti, Leandro Burti, confirma a 
tendência. A gráfica, famosa pela qualidade de seu trabalho, tem 70% dos negócios voltados para 
o mundo da publicidade. "Essa sofisticação de mala d ireta, folders e outros produtos do marketing 
promocional e direto nos obrigar recentemente a comprar uma máquina digital de impressão, 
mais moderna, no valor de US$ 500 mil", conta Burti, às voltas com idéias cada vez mais 
complexas para realizar.  
 
O VP diz que um dos segmentos que mais investem na sofisticação é o imobiliário. "Nesse setor, 
dada alta concorrência, a criatividade vai longe. É preciso personalizar com peças inteligentes. Às 
vezes, ficamos ‘quebrando a cabeça’ para conseguir viabilizar a criatividade das agências", 
comenta Leandro Burti. Também são setores fortemente investidores a indústria automotiva, 
bancos e operadoras de telefonia. "Eles necessitam de uma forte fidelização para não se tornar 
commodities", avalia Burti.  
 
Ele conta ainda que para saber se uma mala direta terá sucesso manda primeiro para a sua 
secretária. "Elas são muito lembradas pelas agências, já que se trabalha especialmente com o 
business to business. Se elas aprovarem e fizerem com que o material chegue ao executivo, a 
peça é boa", completa.  
 
A necessidade de chamar a atenção num bolo de correspondência é que estimula a agência a criar 
e faz o anunciante exigir, lembra Salem. "Um seguro para mulher ou a venda de um conjunto de 
casas na zona norte da cidade interessa a um grupo específico, não há porque fazer uma 
estratégia de mídia tão ampla. Portanto, a mala direta se torna ferramenta cada vez mais 
eficiente para uma exigência cada vez maior de ações direcionadas."  
 
Paralelo a isso, Salem informa que existe ainda um "ataque" maior ao público de renda mais 
elevada. "Estas pessoas são as que mais recebem correspondências e sabemos que nem todas 
são lidas se não houver diferencial", afirma. Também aponta uma forte sofisticação no que é 
enviado para as companhias que trabalham com o B2B. "Fazemos até mala direta tridimensional, 
em formato de caixa, com novos conceitos, coisas que chamam a atenção e fazem a pessoa 
pensar. Percebemos nos clientes que quando querem ‘atingir’ alguém fazem questão de ações 
especiais", diz Marcio Salem.  
 



Trata-se, afinal, de uma guerra, cuja vitória é impedir que cada material que exigiu investimento, 
criação e sofisticação gráfica não vá para o lixo. "Mas não adianta ser uma peça espetacular, 
criativa, instigante, se quando a pessoa abre não encontra uma mensagem a altura."  
 
O vice-presidente da OgilvyOne, especializada em marketing direto, Antonio Carlos Carletto, 
lembra que o primeiro passo para o sucesso deste tipo de estratégia é um mailing bem preparado. 
"Se não houver precisão no data base marketing, toda a criatividade foi jogada fora. Já recebi 
correspondências ligadas a área de máquinas, por exemplo, que não tem nada a ver com a 
propaganda. Estava no mailing errado".  
 
Carletto diz ainda que não somente a carta é um meio de correspondência, apesar de 
potencialmente ser o alvo da sofisticação. "O telefone e a internet são outros meios." O 
publicitário também explica que o grande objetivo é que o receptor reaja e responda à ação, que 
não necessariamente deve estar ligada à propaganda.  
 
Especializada em no- media, a SM Comunicação também dispõe de um amplo e sofisticado 
portfólio para apresentar. Com trabalhos para clientes como Brasil Telecom e Credicard , sente os 
efeitos desta tendência de mercado. "As ferramentas de promoção e marketing direto cresceram 
muito. São utilizadas, inclusive, para rejuvenescer uma marca, assim como ajudamos a fazer com 
a Philips", diz o diretor da SM Comunicação, Paulo Alimonda. "A tendência é de uma mensagem 
cada vez mais segmentada."  
 
O presidente da Associação Brasileira de Marketing Direto (Abemd), Efraim Kapulski, ressalta a 
possibilidade de mensuração como uma das vantagens do marketing direto. "A estratégia de mala 
direta sofreu profundas modificações nas últimas décadas. Isso tem a ver com o know-how das 
empresas que prestam serviço, da tecnologia e da capacidade criativa brasileira que é similar ou 
melhor que a da propaganda brasileira", diz Kapulski.  
 
Segundo o presidente da Abemd, há 15 anos existiam no Brasil não mais que 20 agências de 
marketing direto. Hoje, a entidade conta com 120 associadas, num total de 500 empresas, como 
de comercialização de listas, agências de internet, empresas de telemarketing/contact center, 
empresas de CRM/Data Base Marketing, impressão de dados variáveis, logística e distribuição, 
vendas diretas, consultorias, entre outras. "Existem muitas atividades cercando o marketing 
direto. A chave para o anunciante é escolher a disciplina mais adequada para cada tipo de 
necessidade", considera.  
 
Kapulski fala que não há ainda no Brasil dados oficiais sobre o mercado de marketing direto. A 
Abemd, no entanto, prevê começar a divulgar os primeiros números da atividade já no início de 
2004. "Trabalhávamos com uma estimativa com correção baseada nos índices de inflação, mas 
notamos que não era o ideal", explica. O presidente da Abemd conta que acaba de retornar de 
uma conferência de marketing direto nos Estados Unidos. "É um evento anual que existe há 87 
anos. Naquele país, a atividade movimenta US$ 1,4 trilhão por ano, incluindo a venda por meio 
dos canais de marketing direto", conta Kapulski.  
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