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Costumo dizer que o vocabulário inerente à comunicação e ao marketing em geral é uma "sopa de 
letrinhas": life time value (LTV) e RFV são algumas das muitas siglas e terminologias do nosso 
setor, muitas vezes só compreendidas pelos profissionais de marketing. Mas há uma sigla que no 
marketing direto usamos freqüentemente e é também conhecida por qualquer executivo ou 
gestor: ROI - retorno sobre o investimento.  
 
O conceito de ROI está chegando com muita intensidade ao universo da comunicação, em grande 
parte pela alta diversidade de mídias existentes nos dias de hoje, que trouxeram à tona um 
enorme desafio aos executivos de comunicação e marketing: como distribuir uma verba cada vez 
mais limitada? Em que investir? Quanto investir? O que priorizar?  
 
Chegamos numa complexidade inacreditável de ferramentas: mídia de massa tradicional (TV 
fechada, TV aberta, radio, mídia exterior), mídia de massa alternativa (painéis em pontos de 
ônibus, mídias em banheiros públicos, painéis eletrônicos), mídias on-line, marketing direto 
tradicional, marketing direto digital (e-mail marketing, marketing viral, etc), marketing direto via 
celular (SMS, MMS), marketing direto na mídia de massa (TV Interativa, mídia com resposta 
direta, etc), marketing cultural, marketing esportivo, marketing social.  
 
Num mercado cada vez mais competitivo, com taxas de rentabilidade e verbas mais reduzidas, as 
decisões se tornarão cada vez menos empíricas e cada vez mais pragmáticas: a ultrapassada 
divisão do bellow-the-line versus above-the-line está claramente sendo substituída pela visão do 
above the ROI. As empresas continuarão exigindo alta dose de criatividade e ousadia de suas 
agências, mas passarão a investir nas ferramentas campeãs em ROI.  
 
Em recente entrevista, Larry Kimmel, CEO da Grey Direct International (WPP Group) afirmou que 
"muito dinheiro ainda é gasto com comunicações ineficazes, veiculadas em mídias ineficientes, 
dirigidas às pessoas erradas". Esta citação retrata a essência da maior preocupação de qualquer 
agência de comunicação e marketing nos tempos modernos: ser percebida pelos seus clientes 
como um centro gerador de lucros e não como centro gerador de despesas. Mas, prometer não é 
mais suficiente, é preciso entregar. Para isso não existe segredo - basta demonstrar e identificar o 
ROI em tudo que a agência fizer, entregando resultados evolutivos e cada vez mais consistentes.  
 
Felizmente, os profissionais de marketing direto levam grande vantagem nesta nova era. 
Segmentação, medição e interação são palavras presentes em qualquer definição clássica desta 
disciplina, desde os tempos do Bob Stone. Curiosamente, assistimos também à ascensão dos 
profissionais de marketing direto às cúpulas das organizações.  
 
Pode ser coincidência, mas arrisco a interpretar este movimento como uma conseqüência do 
espaço conquistado pela disciplina. Visão de planejamento, empreendedorismo e preocupação 
com resultados são características essenciais às grandes lideranças corporativas e estes três 
sentimentos estão presentes no dia-a-dia dos profissionais de marketing direto. Palmas para o 
marketing direto.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 out. 2005, Comunicação, p. C-6. 


