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A mala direta divide cada vez mais espaço com outras ferramentas usadas pelo marketing 
direto. Integração de ações como correspondências por correio, e-mail, eventos e mensagem 
de celular, com forte uso da internet, são tendências no setor, que em 2005 movimentou R$ 
12,8 bilhões e cresceu em média 11% ao ano, nos últimos cinco anos. Novos anunciantes são 
uma das razões do faturamento maior.  
 
Integração e internet são tendência 
 
Segmento, um dos que mais mudam no meio da comunicação, cresce com a entrada de novos 
clientes. Se tem um setor dentro da comunicação que vive, a todo tempo, cheio de novidades, 
é o de marketing direto feito por agências. Ferramenta na maioria das vezes complementar à 
propaganda, a atividade - que tem na mala direta seu trabalho mais conhecido - vive uma fase 
em que a integração de mídias e a internet são tendência forte. Nas maiores agências é assim: 
hoje, não dá para falar de marketing direto sem lembrar de celular, eventos, hot site, e-mail, 
entre outras estratégias "interactive".  
 
Uma das grandes deste setor, a Fábrica Comunicação Dirigida, teve em 2006 o melhor 
trimestre de sua história. Cresceu 52% e comemora ainda a chegada de novos clientes, o mais 
recente deles a marca de luxo Montblanc. Depois de ter crescido 20% no ano passado, prevê 
encerrar este ano com um resultado 35% melhor.  
 
A agência já tem em seu portfólio outras contas do segmento premium, a exemplo de 
Shopping Iguatemi, TAM Jatos Executivos, DaimlerChrysler, entre outras. "Não somos uma 
agência especializada no luxo, mas trata-se de um público que exige ações de marketing ainda 
mais diretas", comenta o VP de planejamento e atendimento, Luiz Buono.  
 
A luxuosa marca Montblanc é um dos exemplos de clientes que até então não tinham uma 
agência de marketing direto e resolveram adotar a ferramenta. Decisões como esta, aliás, vêm 
ajudando as principais agências a obter crescimento, ano após ano. Além disso também existe 
uma ação mais intensa por parte dos anunciantes, que reforçam suas verbas para o marketing 
direto.  
 
Demanda maior e mais exigente obriga as agências a oferecer eficiência. "Na Fábrica, a área 
de eventos e relacionamento passou a ser de ativação de marcas, um trabalho bem mais 
amplo", conta Buono, para quem o diálogo com o consumidor é um dos principais resultados 
de todas as mudanças vividas pelo marketing direto. "Não dá mais para mandar uma mala 
direta e pronto. É preciso chamar o consumidor para um site, e a partir daí interagir com ele."  
 
Buono, assim como Sidney Ribeiro, VP de criação da Fábrica, considera que a "peça genial", 
aquela mala direta de alto custo, perdeu o sentido. "O que funciona é uma estratégia. A mala 
direta, mais uma ação na mídia, um evento", diz o profissional de planejamento. Esta 
mudança, inclusive, vem criando novas formas de se trabalhar.  
 
Assim como na Fábrica, na Grey Zest Direct é a vez do trio criativo. Ou seja, um diretor de 
criação, um redação e um profissional de on-line trabalhando em conjunto. "‘Direct is going 
digital’. Esta é a premissa do momento", diz Otavio Dias, presidente da Grey Zest e jurado 
brasileiro na categoria no Festival de Cannes 2006, que ocorre em junho. "A convergência é a 
palavra no setor. Interatividade, medição de resposta e conteúdo na comunicação nunca 
estiveram tão fortes no marketing direto", menciona Dias, para quem a internet é um 
mecanismo de resposta ao lado do 0800 e dos cupons.  
 
Para Dias o resultado de todas as mudanças vividas pelo marketing direto são positivas e 
possibilitam um resultado mais eficiente, além de otimizar o trabalho da agência.  
 
Esta relevância da internet como estratégia que mais cresce dentro do marketing direto 
estimulou a Salem a criar uma divisão digital. A agência, que é especializada em marketing 



direto, atende separadamente pela divisão on-line. A Salem - que ainda tem uma unidade para 
propaganda - informa ter crescido 40% em 2005 e prevê atingir a mesma média durante este 
ano. "Ganhamos novos clientes e estamos fortes em outras concorrências", conta Marcio 
Salem, presidente.  
 
Segundo Salem, é difícil, atualmente, uma ação de marketing direto que não tenha respaldo 
da internet. "Ainda contamos muito com a mala direta, mas a internet é a que mais cresce", 
concorda o publicitário, para quem a integração de uso de estratégias não deve "matar" a 
grande idéia que sempre caracterizou o marketing direto. "Mídias alternativas cada vez mais 
se aproximam do marketing direto."  
 
Até em multinacionais do porte da Wunderman o marketing direto está numa fase de 
mudanças. Segundo o presidente da agência, Eduardo Bicudo, ferramentas como celular e até 
mesmo iPod são tendência. "São mídias interativas", lembra o executivo. "Na agência, nunca 
usamos uma só ação. O conjunto, integrado, é que dá resultados", reforça Bicudo.  
 

 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 

 


