
Sem medo de

Agências de marketing promocional
comemoram o avanço na participação
das verbas dos clientes

rio, quando a economia do País

padece há anos de resultados

positivos consistentes, pode soar

como exagero. Mas, a julgar pelo

que dizem alguns dos princi-

pais executivos de agências es-

pecializadas em marketing pro-

mocional, o segmento tem apre-

sentado nos últimos anos um

dos melhores, se não o melhor

desempenho no âmbito da in-

dústria da comunicação. O se-

tor não tem dados confiáveis

sobre seu faturamento que

mensurem sua evolução, mas

os bons resultados e o otimis-

mo são unânimes entre os pre-

sidentes das agências.

O principal aspecto aponta-

do para explicar o bom mo-

mento vivido pelo setor é o da

percepção, por parte de vários

dos principais anunciantes do

País, de que este

instrumento de

marketing é estra-

tégico, e não táti-

co. Em outras pa-

lavras, muitas em-

presas estão con-

tratando agências

para desenvolver

ações de longo

prazo e bem pla-

nejadas, o que não

ocorria no passa-

do, quando a fer-

ramenta era lem-

brada apenas no momento

de necessidade de desovar

estoques de produtos. Não

à toa, por opção, algumas

agências estão trabalhando

tes sob o regime de contrato.

É verdade que essa visão

estratégica não está presente

na diretoria de marketing de

todos os anunciantes. Entre os

que não rezam por essa carti-

lha, a anemia das vendas no

mercado interno, por incrível que

pareça, é outra explicação para

o bom rendimento do setor. "As

empresas estão precisando ven-

der e o marketing promocional

é um instrumento importante

de ativação de negócios", ga-

rante Mentor Muniz Neto, vice-

presidente de criação da Bullet,

agência que prefere trabalhar

sob contrato, mas vê na realiza-

ção de jobs uma boa oportuni-

dade de negócios.

Novos nomes
Uma das conseqüências do

bom momento vivido pelo se-

tor de marketing promocional

encontra-se na multiplicação do

número de prestadoras de ser-

viço de qualidade que dispu-

tam o mercado, sejam elas man-

tidas por grandes grupos multi-

nacionais de comunicação ou

não. Como exemplo, podem

ser citadas algumas aquisições

de agências por parte de multi-

nacionais que se mostram bem-

sucedidas. É o caso da Rocha

Azevedo, comprada há três anos

pela norte-americana The Ma-

apenas sob o regime de con-

tas. "O mercado promocio-

nal vem ganhando impor-

tância no cliente. Hoje ne-

gociamos diretamente com

o alto escalão das empre-

sas, o que não ocorria an-

tes", resume Marcelo Hei-

drich, presidente da Ponto

Brand Promo-

tion, uma das

agências que

só atende clien-
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firmar que um setor

econômico vive um

momento extraordiná-

ejesus
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rketing Store ou das agências

Sight e Bullet, que passaram a

fazer parte do McCann Group.

Entre as que continuaram naci-

onais, caso da De Simoni, Ban-

co de Eventos, Grupo SM ou da

Ponto Brand Promotion, tam-

bém não há queixas sobre o

atual momento.

A captação de uma maior

fatia das verbas de marketing

também provocou o surgimen-

to de empresas que, a despei-

to de ainda poderem ser con-

sideradas novas, já desfrutam

de boa condição financeira. Um

i exemplos é a OgilvyActiva-

tion, criada pelo Grupo Ogilvy

há menos de um ano. "Este é

um mercado que está cres-

cendo e os resultados que te-

mos obtido são muito bons. A

sensação que tenho é de que

«este ano a demanda pelo

marketing promocional

está maior que no ano pas-

sado", analisa Carlos Muri-

lo Moreno, gerente geral

da  nova  agência. Apesar   de

seu curto tempo de vida, a

OgtlvyActivation já presta

serviços para clientes como

Motorola, DuPont e Unile-

ver, entre outros.

Com quatro anos de ida-

de, a nacional B\Ferraz já

conta com quadro de 54

funcionários e atende em-

presas como Ambev, AT&T,

Motorola e Casas Bahia, en-

te outras. Os bons resulta-

dos fizeram com que a agên-

cia criasse vários núcleos de

atuação: B\Business,

B\Relationship, B\Pop,

B\Promotion, B\lncentive,
B\Direct, B\Events, B\Trade

v, B\.com, B\Specials e

3\Design. A reestruturação

foi uma forma de oferecer ao

cliente uma visão mais comple-

ta do trabalho de comunicação

integrada. "Em 2004 queremos

manter ou até mesmo ultrapas-

sar a meta de crescimento do

ano passado, que ficou na casa

dos 40%", garante o presidente

Bazinho Ferraz.

Há quase sete anos no País,

a Creata, agência de origem

australiana, tornou-se famosa

por ser a responsável ex-

clusiva pelas ações pro-

mocionais da rede de lan-

chonetes McDonald's, seu

principal cliente mundial

e única empresa que aten-

dia no Brasil, até março do

ano passado. As boas

perspectivas do mercado

nacional, no entanto, fize-

"Gostamos de trabalhar

como uma extensão do

departamento de marke-

ting dos anunciantes e

priorizamos aqueles que

investem de forma pla-

nejada em ações pro-

mocionais de médio e

longo prazo. Hoje pres-

tamos serviços para Visa,

C&A, Blockbuster, 5 à

Sec, Renasce e Brades-

co", revela Paulo Rober-

to Ferreira, gerente geral

para a América Latina.

Sofisticação

A conquista de ver-

bas mais generosas fez com

que as agências de marketing

promocional, sejam elas espe-

cializadas ou não nos principais

campos de atuação do marke-

ting promocional — merchandi-

sing no ponto-de-venda, elabo-

ração de sorteios, marketing de

incentivo ou realização de even-

tos —, passassem a criar ações

promocionais sofisticadas, mui-

tas das quais envolvendo proje-

tos milionários, com forte pre-

sença na mídia.

" Temos que ser criativos, es-

tar a todo momento atentos

para ativar as marcas de nossos

clientes com projetos ambicio-

sos", garante Júlio Anguita, pre-

sidente da Sight. Para exempli-

ficar a predisposição dos anun-

ciantes em investir em ações

diferenciadas, Angui-

ta lembra do case de

um dos clientes da

agência, a Nestlé,

multinacional que

nos últimos anos in-

vestiu grande parte

de sua verba em pro-

moções que consu-

miram muitos mi-

lhões de reais. "Esta-

mos no ar com uma
ação baseada na cota

de patrocínio da

transmissão dos Jo-

gos Olímpicos que

compramos da Rede

Globo. A campanha,

ancorada na marca Ninho, en-

volve ações nos pontos-de-ven-

da e a realização de sorteios

pela TV", informa.

Outro exemplo de ação

milionária dado pelo presi-

dente da Sight é o da Gene-

ral Motors, que lançou re-

centemente na Globo a pro-

moção Chevrolet na Hora,

apresentada no Domingão

do Faustão. "Esta não é a

primeira ação de grande por-

te criada para a montadora,

que já havia comprado espa-

ço no programa Roda Roda,

do Silvio Santos", explica.

Heidrich, da Ponto, lembra

que a sofisticação não deve se

resumir apenas às campanhas

com verbas que permitem forte

presença na mídia. "Mesmo

em ações que se limitam ao

ponto-de-venda, as agências

precisam encantar os consumi-

dores, fazer com que vivam uma

forte experiência com a marca

que está patrocinando a ação",

avalia. Para exemplificar, ele lem-

bra de uma campanha nas lojas

assinada pela agência para a

Arno no Dia das Mães. "Um dos

pontos altos da ação foi contra-

tar o conjunto musical Trovado-

res Urbanos, que se revezou

em vários estabelecimentos fa-

zendo serenatas. A presença

dos músicos transformou os

pontos-de-venda em locais es-

peciais para os consumidores,

que se envolveram bastante
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ram a Creata sair

à procura de no-

vos clientes a par-

tir daquela data. com os shows", justifica.
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