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São Paulo, 4 de Agosto de 2003 - Ex-"patinho-feio" da publicidade, segmento 
cresce 13% ao ano. A constatação de que o mercado brasileiro ainda utiliza as 
ferramentas do marketing direto de forma limitada levou a ex-gerente geral da 
OgilvyOne, Betinha Jote, e o ex-diretor do Grupo Imagem, Pablo Mateo Dualde, a 
criar o Instituto da Nova Comunicação (INC). Trata-se da primeira instituição 
brasileira especializada em preparar profissionais das áreas de comunicação e 
marketing para entender, planejar e executar ações que usem soluções como CRM 
(Customer Relationship Management), anúncios de resposta direta (DR Print e 
DRTV), marketing digital e de relacionamento e DataBase.  

O objetivo da iniciativa é oferecer a publicitários e empresários a possibilidade de 
ampliar seus conhecimentos sobre um setor que, depois de ter sido considerado o 
"patinho feio" da publicidade durante anos, começa a caminhar em ritmo acelerado 
no mercado interno. Segundo dados da Associação Brasileira de Marketing Direto 
(Abemd), o segmento tem registrado uma média anual de crescimento de 13% e 
sua ascensão deverá permanecer nesta mesma proporção por pelo menos até 
2005, enquanto a propaganda tradicional estacionou nos últimos anos. Somente no 
ano 2000, as vendas realizadas por meio de marketing direto chegaram a R$ 12,2 
bilhões.  

"É um segmento em franco crescimento. Mas esse desempenho poderia ser melhor 
se ainda não houvesse tanto desconhecimento", diz Betinha. "As pessoas, mesmo 
as que atuam na área, ainda costumam vincular o marketing direto à mala-direta. 
É preciso mostrar para quem contrata e para quem oferece os serviços que há 
outras ferramentas neste setor e como utilizá-las da melhor forma."  

Betinha e Dualde serão responsáveis pela coordenação de 26 cursos que serão 
oferecidos pelo INC, dos quais 23 de especialização e o restante de formação. As 
primeiras atividades têm início no próximo dia 15, quando será inaugurada a sede 
da escola, em São Paulo. Já o curso avançado de marketing direto - considerado o 
carro-chefe do instituto - tem estréia prevista para 19 de agosto. Terá quatro 
meses de duração e abordará temas como planejamento de campanhas e mídia, 
telemarketing e marketing digital.  

Os cursos - cujos preços pode variar entre R$ 250 e R$ 5 mil - serão ministrados 
por uma equipe de 20 profissionais com extensa atuação no mercado. "Definimos 
dois requisitos para o processo de seleção: a experiência didática e a prática. 
Fomos atrás de profissionais que trabalham com marketing direto no dia-a-dia e 
que sabem transmitir seus conhecimentos", explica a coordenadora, que declara ter 
investido R$ 500 mil na nova escola (instalações e infra-estrutura).  

Outro diferencial do INC, segundo Betinha, é a constituição de um conselho 
consultivo, do qual integram nomes como Mario Castelar (vice-presidente de 
comunicação e serviços de marketing da Nestlé Brasil), Antonio Carlos Ribeiro da 
Silva (ex-presidente da Cervejarias Kaiser) e Guilherme Sztutman (sócio-diretor da 
Agência de Marketing). Os membros do conselho terão participação efetiva na 
coordenação dos trabalhos do instituto, além de promoverem palestras e 
seminários.  

Para o vice-presidente executivo da Ogilvy& Mather, Luiz Kroeff, que também 
integra o time do INC, uma das grandes vantagens deste setor em relação às 



demais estratégias de marketing é a definição do foco. "O grande desafio de hoje 
está no resultado e na métrica. Com o marketing direto, você consegue definir qual 
público realmente interessa e apostar diretamente nele. É o conceito do investir 
mais em quem vale mais e menos em quem vale menos."  

Kroeff diz que, apesar dos prós, este ainda não é um mercado totalmente maduro. 
"Muitas empresas começaram a descobrir e desfrutar das ferramentas do marketing 
direto somente agora. Outras já utilizavam e nem se davam conta", afirma o 
executivo. "Há muito o que trilhar. Para se ter uma idéia, 40% da receita obtida 
pelo grupo Ogilvy na Europa e nos Estados Unidos provêm do ‘non-advertising’. 
Aqui no Brasil, esse percentual oscila entre 20% e 22%."  

Melhor e maior  

Apesar do desempenho ainda tímido em relação às demais unidades de 
comunicação one-to-one do grupo no mundo, a OgilvyOne Brasil mantém-se em 
posição de destaque no cenário interno. Além de atender a um pool de 14 
empresas, entre as quais American Express, IBM, Grupo Gerdau e Souza Cruz, a 
divisão acaba de ser eleita pelos maiores anunciantes do País como a melhor 
agência de marketing direto do mercado.  

Segundo estudo feito pelo escritório de pesquisa Eugênia Paesani (EP) para o jornal 
especializado "Meio & Mensagem" (Editora Meio & Mensagem), a OgilvyOne obteve 
48% das indicações. "Com o resultado, pudemos comprovar que a maior também é 
a melhor", diz Kroeff referindo-se à liderança da agência no ranking de receita - R$ 
21 milhões segundo o último estudo, de 2001.  
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