
da pr
ao m

no Brasil é de história recente,

vivendo em curto espaço de

tempo sua grandiosa saga. An-

tes da década de 60 a maioria

dos trabalhos promocionais era

caseiramente planejada, coor-

denada e implementada direta-

mente pelos próprios clientes.

Na década de 70 as agên-

cias de propaganda voltaram

seus olhos para a atividade e a

J Walter Thompson lançou as

bases para a formação da pri-

meira estrutura organizada no

País. Fui por ela convidado a

montar sua Unidade de Pro-

moções de Vendas e Merchan-

dising, que chegou a ter 28

funcionários e operou durante
uma década autonomamente

no mercado.

As promoções de vendas e

o merchandising eram ativida-

des definitivamente caudatá-

rias da propaganda, numa épo-

ca em que as agências divi-

diam as disciplinas em above

the line e under the line, ou below

the line, termos então aceitos
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orno atividade organi

zada e estruturada, a

promoção de vendas
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pelo mercado e que encontra-
ram visceral resistência de to-
dos os profissionais de promo-
ções. Algumas até, absurda-
mente, titulavam as atividades
de no advertising, ou no me-
dia, como se pudéssemos ser
não alguma coisa" (sic).

Em 1978, egressa da J Wal-
ter Thompson, nascia a De Si-
moni Associados, Promoções
e Merchandising, empresa pio-
~eira desses serviços no País,
como organização estruturada
e independente. A década de
30 contemplou a instalação de
dezenas e dezenas de novas

empresas especializadas em
promoções e merchandising,
sob os mais diversos modelos
e estruturas. Imperou a noção
de clusters; esse negócio é
bom. Vou fazer também.

Em 1988 foi realizado o lº
Festival Brasileiro de Promo-
ção, Embalagem e Design,
quando surgiu um movimen-
to para fundar o Conselho Na-
cional de Fiscalização e Orien-
tação da Promoção de Vendas
(Confio), cujo objetivo princi-
pal era botar ordem no merca-
do, no que dizia respeito à
legislação brasileira envolven-

do a distribuição de prêmios,
cediça até hoje. Cento e vinte
assinaturas apoiaram o Con-
fio, mas ele não vingou, como
não vingou o Grupo de Pro-

moção e Merchandising
(GPM), fundado antes.

Em 1992, de saco cheio,
reunimo-nos em meu aparta-
mento para um papo sério
sobre o assunto, precisamen-
te os queridíssimos Geraldo

Rondon da Rocha Azevedo,
o César Anguita, Arnaldo

Escolano e este escriba, com o
firme propósito de fundar uma
entidade com o objetivo claro

de normatizar as atividades
promocionais no País. No Pro-
movendo, evento realizado por
Meio & Mensagem, conta-
mos com o total apoio e res-
paldo do veículo e em maio
de 1992, com a colaboração
do igualmente queridíssimo
José Victor Oliva, reunimos nas
suas instalações do Show Days
mais de 700 pessoas interes-
sadas na fundação da entida-
de. A iniciativa ecoou por todo
o País e, assim, nasceu a Asso-
ciação Brasileira de Marketing
Promocional (Ampro), entida-
de que é hoje verdadeiro mo-

delo de atuação em prol de
todos os segmentos do ma-
rketing promocional.

Rapidamente elaboramos
seus estatutos e código de éti-
ca, além do regimento interno,
preparado pelo irmão José Fran-
cisco Queiroz. A Ampro é hoje
uma entidade consolidadíssi-
ma e conta com a consensua-
lidade não apenas dos profissi-
onais que atuavam especifica-
mente com as promoções de
vendas, mas com todos os seg-
mentos do marketing promo-
cional. As promoções extrava-
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saram de si mesmas, relacio-
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des de comunicações multidis-

ciplinares, numa verdadeira usi-

na de criação, transformando-

se em marketing promocional.

O 1º Encontro Brasileiro das

Empresas de Marketing Pro-

mocional (Ebemd), realizado

neste ano no Brazil Promoti-

on, sinalizou sua maioridade,

contando conjunturalmente

com a participação da Ampro,

da Associação Brasileira de Em-

presas de Eventos (Abeoc), da

Associação Brasileira da Indús-

tria Gráfica (Abigraf), da Asso-

ciação Brasileira de Embala-

gem (Abre), da Associação Bra-

sileira de Etiquetas Adesivas,

do Popai etc.

Hoje mais da metade da

verba de marketing dos clien-

tes, consoante estudos da In-

terscience com os 100 maio-

res anunciantes, está sendo

direcionada para o marketing

promocional. São R$ 10 bi-

lhões, ainda em muitos casos

administrados diretamente pe-

los próprios clientes. O Brasil

contempla um novo modelo.

Tudo indica que os próprios

clientes estão assumindo a

gestão de todas as suas co-

municações, separando em

seu marketing as comunica-

ções publicitárias das promo-

cionais e dotando verbas es-

pecíficas para cada uma.

Para conviver com esse

novo modelo, os grandes gru-

pos mundiais de comunica-

ções estão fazendo aquisições,

fusões, incorporações, associ-

ações e parcerias, tudo para

readquirem o controle da ges-

tão de marcas e produtos dos

clientes, sedimentando aqui a

mesma estratégia de aquisi-

ções implementadas no mun-

do, por saberem que suas re-

ceitas estão cada vez mais cen-

tradas nos serviços de marke-

ting. Mas, como lá, essas em-

presas operarão com indepen-

dência em relação às parcei-

ras de propaganda. Tudo indi-

ca que o mercado rechaça a

idéia de ter esses serviços exe-

cutados dentro de suas agên-

cias de propaganda.

Quais serão as outras ten-

dências? Já estamos experi-

mentando um processo de

verticalização das atividades,

com segmentação dentro do

próprio segmento promocio-

nal. As técnicas estão viran-

do disciplinas. Experimenta-

mos o fenômeno da especi-

alização em cima da pró-

pria especialização. O

antes chamado especi-

alista em promoções tor-

nou-se generalista da

própria atividade. O mer-

cado especializou-se

verticalmente.

Os clientes passaram

a ser gestores, funcionan-

do como verdadeiros lo-

catários temporários des-

ses serviços e estão pas-

sando a preferir o regime

de conta ao de jobs. Não

há mais espaço para cli-

entes que querem em-

presas cada vez melho-

res pagando cada vez me-

nos. Nem para agências

que querem ganhar cada

vez mais, mas trabalhan-

do cada vez menos.

Está nascendo uma

nova ordem em que as

relações se fazem com

paz, bom diálogo, boa

química de relaciona-

mento e boa política de

remuneração. A Ampro

tem papel fundamental

nesse processo.

Hoje, decano da ativi-

dade e carregado das ci-

catrizes pelos quase 50

anos de desmedido tra-

balho, orgulho-me da

profissão que escolhi e

de poder ter contribuído

para deixar um legado de

estruturas sérias e orga-

nizadas com muito amor,

ao lado de tantos e tan-

tos excelentes colegas

profissionais e mais de

200 empresas que hoje

honram o marketing pro-

mocional brasileiro.

Vencemos, amigos,
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nando-se com todas as ativida-

nossa saga.

* Presidente da
De Simoni
Associados
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