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"Nada será como antes". Este foi o tema de algo como uma palestra (mas bem mais 
descontraída) que a agência Fábrica Comunicação Dirigida promoveu ontem em São Paulo. A idéia 
era mostrar os novos rumos que a comunicação, no mundo, vem tomando e de que forma isso 
muda o curso de quem trabalha com marketing direto - expressão que, diga-se de passagem, 
está quase ultrapassada. O ideal é falar em comunicação dirigida, cujo significado começa a 
deixar de ser mistério para os anunciantes brasileiros.  
 
Toda a exposição dos três publicitários e sócios-diretores da Fábrica - Luiz Buono, Marisa Furtado 
e Sydnei Ribeiro - foi baseada, além da experiência com os próprios clientes, nas palestras e 
campanhas apresentadas no Festival de Cannes de 2005, que balançou, particularmente, o setor 
de marketing direto. Vale lembrar que há quatro anos o principal evento de publicidade no mundo 
conta com a categoria Direct. Em 2005, foram 1,5 mil peças inscritas - modalidade, aliás, que 
mais cresce no evento.  
 
O Brasil, que costuma fazer bonito, saiu da Riveira Francesa este ano sem Leões em Direct. Mas 
ainda é tempo de correr atrás, afirma Ribeiro, que foi jurado da categoria, formando uma bancada 
com alguns dos 50 maiores publicitários mundiais do marketing direto. Por isso, nada será como 
antes.  
 
"As tendências puderam ser observadas em especial em duas categorias, em Direct e em 
Titanium, que estreou este ano", comenta Ribeiro. Em Titanium se exige a apresentação de uma 
campanha completa. São analisados criatividade (em todos os sentidos) e resultados.  
 
"O marketing direto deixa de ser apenas a mala direta e telefone e passa, por exemplo, para as 
mídias que podem transformar comportamentos", opina o presidente do júri de Direct, Fred 
Koblinger, em um vídeo gravado para a agência Fábrica.  
 
Buono lembra ainda que o festival deixou claro que o consumidor não consome apenas mais um 
único tipo de mídia. "Ele é multimodal", diz, ressaltando, ao lado de Marisa, o forte aspecto 
emocional dos trabalhos mostrados no festival. "Primeiro vem o coração, depois o cérebro", 
comentam os sócios-diretores da Fábrica.  
 
"É preciso que haja uma distribuição consistente e conceitual de uma grande idéia por diversos 
canais, para que a conversa seja realmente envolvente. Este é o propósito de toda comunicação", 
diz Buono. "O que vale não é mais a sacada criativa e sim a grande idéia", completa Marisa.  
 
No País, a Fábrica fez uma campanha para o Dia dos Pais, a pedido do cliente Itaú Seguros. Os 
filhos podiam mandar do site um cartão para seus pais. Durante sete dias de campanha foram 
enviados 16.326 cartões. "Os objetivos foram alcançados e o público-alvo foi atingido", conta Luiz 
Buono.  
 
Sabe o que é kawaii?  
 
No mundo do marketing, a todo momento, surgem novas expressões que antes de tudo 
significam uma tendência de comportamento. Kawaii, que também pode ser um sinônimo para 
"legal", segundo Marisa, já está presente na comunicação. "É um fenômeno do marketing que 
remete a coisas de crianças, mas está na vida de adultos", diz a sócia criativa da Fábrica. A 
Swarovisky lançou peças da Hello Kitty, um exemplo do fenômeno kawaii, ao lado do filme (todo 
em desenho animado) que ganhou o Grande Prix em sua categoria, o "Grrr", para mostrar como 
os motores a diesel Honda são bem menos poluentes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26, 27 e 28 ago. 2005, Comunicação, p. C-6. 


