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izem que a promoção nasceu prima pobre da pro-

paganda. Pobre, mas engraçadinha. Tanto que,

ainda na primeira infância, era comumente utilizada

para decorar as lojas. Estava apenas engatinhando

quando assumiu o formato de bandeirolas e cartazes -

materiais de ponto-de-venda da época. Para tanto, os clien-

tes tiravam um pouquinho da verba de mídia e destinavam

às agências de promoção, que, até meados dos anos 80,

eram normalmente lideradas por fornecedores.

Paulatinamente, os profissionais de comunicação e mar-

keting assumiram a atividade e, vislumbrados por seu po-

tencial, passaram a cercá-la de atenções, trabalhando-a de

forma estratégica e devidamente alinhada às necessidades

dos mais diversos produtos e serviços. Assim, com o passar

dos anos, tornou-se uma adolescente muito atraente aos

olhos dos anunciantes, seduzidos pelas novas formas as-

sumidas por essa poderosa ferramenta de marketing.

Mas, como toda teenager, a promoção também se re-

belou, questionou sua posição no espectro da comunica-

ção, repudiou designações como "no media" ou "below

the line" e, exigindo o res-

peito do mercado, conquis-

tou definitivamente seu es-

paço, cujos interesses vêm

sendo representados, desde

1993, pela Associação de

Marketing Promocional.

Hoje a prima da propa-

ganda finalmente alcançou

Mais de meio milhão de pessoas foram impactadas pela campanha
do Dia das Mães, criada para Nokia e TIM pela Aktuell, mesma
agência que embalou os sonhos dos baixinhos, sorteando quartos
superequipados na promoção para os refrigerantes Mini Schin

Ações inebriantes, como "Brahma Olé" ou as que marcaram o
lançamento da cerveja Stella Artois (também da AmBev),

atestam o know-how da B\Ferraz, idealizadora de eventos
proprietários de grande sucesso, incluindo Skol Beats

a maturidade e se prepara para disputar a primazia na pas-

sarela do marketing. De pobre, não tem mais nada. Forte,

segura e cada dia mais valorizada, vem movimentando algo

em torno de R$ 15 bilhões, montante que, segundo a Ampro,

eqüivale a 50% das verbas totais injetadas em comunicação

no País. Estudos recentes, encomendados pela entidade à SSK

- Análises Mercadológicas, que entrevistou diretores de mar-

keting e de recursos humanos de 100 empresas — responsá-

veis por 20% do PIB brasileiro —, apontam que somente a

área de eventos cresceu 79% no ano passado, seguida pela

de incentivo/relacionamento (76%), promoção de vendas
(52,6%), merchandising (42%), marketing direto (33%) e

congressos (29%). A única exceção ficou por conta das feiras

corporativas, que assinalaram um decréscimo da ordem de

37%, pela desconfiança de sua eficácia numa época marcada

por sérias dificuldades em administrar o tempo.

Para este ano, as previsões também são otimistas, espe-

cialmente para as ações de incentivo/relacionamento, que

deverão registrar um aumento de outros 17%, tendo em

vista a contínua propagação desses instrumentos. E não é

para menos. Como complementa Marcelo Heidricht Neto,

da Ponto Brand Promotion, todo profissional de marketing e

comunicação competitivo está atento às melhores práticas

do mercado. "No entanto, para sair-se vencedor, não basta

conhecer os diversos instrumentos que regem o marketing

promocional, mas é preciso estabelecer um compromisso de

longo prazo com os consumidores", recomenda, lembrando

que as ações podem ser pontuais, desde que mantenham

uma sólida estratégia de relacionamento como base.

Da mesma opinião, João Carlos Zicard, da Zicard Vieira,

revela que a necessidade de atuação mais forte e permanen-

te junto ao trade, desde os públicos intermediários até o con-

sumidor final, exige que as táticas e as estratégias caminhem
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os dos anunciantes
juntas e possam ser customizadas a diferentes públicos, sem

perda de integração e com grandes ganhos de escala com

relação aos investimentos. "O resultado de curto prazo é

importante para o cumprimento de metas, mas a construção

de marca, de business sustentado, é elaborada a longo

prazo", reforça, com a certeza de que as ações de fidelidade

e relacionamento, pontuadas por incentivos e promoções

específicas, realizam esse papel atuando como pano de

fundo nas novas estratégias de marketing e trade marketing.

Visão similar é compartilhada por Paulo Pérsigo, da GPP,

que atribui o crescimento vertiginoso de toda a atividade

promocional à importância vital que exerce atualmente

junto aos anunciantes. "Isso porque, além do lucro ativado

pela demanda, as ferramentas promocionais apoiam a

construção de marcas, mediante o conhecimento propicia-

do pelas informações obtidas. E é exatamente o binômio

lucro rápido e leitura de mercado que favorece as decisões

e ações de negócios dos clientes", esclarece, com o aval de

Rafael Perez Fabregat, da Perez & Damiani, que também

ressalta a contribuição do marketing promocional na cons-

trução e ativação de marcas, uma vez que esses desafios

estão integrados às estratégias de comunicação das empre-

sas, sempre balizadas por policies e políticas de branding.

Já para Bazinho Ferraz, da B\Ferraz, a motivação dos

anunciantes ao recorrerem ao marketing promocional é um

reflexo direto da multiplicidade de meios, somada ao ama-

durecimento da relação dos clientes com as diversas discipli-

nas de promoção. "Antes vistas como secundárias, estas

agora ocupam um papel fundamental na estratégia de
comunicação de qualquer marca. A adesão dos anunciantes

Somente este ano, o Banco de Eventos

criou e executou uma série de eventos

proprietários, dentre os quais

destacam-se "Praia Skol", "Skol Rio"

e "Nokia Trends", que surpreendeu o

mercado ao ser realizado,

simultaneamente, nas cidades de

São Paulo e Rio de Janeiro,

conectadas via satélite

Promoções envolvendo premiações

instantâneas — propostas pela

Bullet — apoiaram o lançamento

do DVD "Os Incríveis" (da Disney)

e elevaram o volume de vendas

nos diversos canais em que

Toddynho (da Quaker) está

presente, utilizando-se de uma

etiqueta termossensível,

que surpreendia o consumidor

com uma charada ou um prêmio

é uma resposta ao consumidor, pois, hoje, é ele quem deci-

de o que, quando e como receber a mensagem", comple-

menta, ressaltando que uma estratégia inteligente deve,

necessariamente, levar este ponto em consideração.

E nem poderia ser diferente, pois, como analisa Adriana

Salles, da Power, quanto mais perto o consumidor estiver da

marca, maiores serão as chances de uma eventual intenção
se converter em compra. "A solução está em desenvolver

novas maneiras de atingi-lo, sendo que as possibilidades

são infinitas, pois a comunicação promocional bate na

porta do consumidor, aborda-o pelo celular, telefone, inter-

net, conhece o seu estilo de vida e se faz presente nos seus

programas, no trabalho, escola, parques, rádio, televisão,

enfim, onde quer que ele esteja."

Também para Garcílio Neto, da GN2Com, foi-se o tempo

em que o marketing promocional era visto somente como

uma alavanca para girar estoques e que os resultados eram

basicamente cobrados desta maneira. "A força dessa fer-

ramenta sempre foi tão grande que mesmo as ações mais sim-

plórias garantiam as vendas, desde que o produto apresentas-

se um composto mercadológico coerente. Mas hoje o cliente

percebe que o marketing promocional também deixa um resi-
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Exames médicos gratuitos para a

população paulista e uma caminhada no

Parque do Ibirapuera para conscientizar

o público sobre os malefícios do cigarro

asseguraram ao Hospital Sírio-Libanês

mais de R$ 350 mil em mídia

espontânea, graças às estratégias

elaboradas pela Cimp, que mobilizaram

350 profissionais

dual na imagem da marca. Aliás, pode ser usado somente

para este fim", complementa, chamando a atenção para o

nível de versatilidade alcançado na área.

Assim como ocorre com todos ao atingir a maioridade, a

promoção vem usufruindo dos prazeres dessa fase, mas

também depara-se com novas responsabilidades e, com

elas, uma série de desafios.

Maturidade e responsabilidades
Na visão de Fernando Figueiredo, da Bullet, as mídias con-

vencionais estão cada vez mais congestionadas e o consumi-

dor, menos atento às mensagens comerciais. "Portanto, a

busca agora é por estratégias de massa direcionadas. Em

outras palavras, medidas capazes de atingir um grande

número de consumidores, mas de forma individual e foca-

da", esclarece, constatando que, para tanto, será preciso sair

do lugar-comum. "Antigamente, a ação promocional era

apenas mais uma das ferramentas nas quais o cliente se

apoiava para vender. Hoje, ela é 'a' ferramenta", define.

Tendo em vista esse cenário, Kiko Ponce, da Sight

Momentum, relata que os anunciantes já não esperam ape-

nas resultados de vendas, mas de percepção e presença de
marca (awareness), cobrando — com razão — um retorno

muito maior de participação dos consumidores nas ações.

"Para isso, será preciso falar de perto com o público-alvo;

proporcionar uma experiência positiva, real e personalizada,

que coloque as marcas em ambientes prazerosos; bem

como participar da vida do consumidor e de seus sonhos,

de forma a criar estímulos de maneira diferenciada, rápida

e eficiente", recomenda.

Adriana Salles também não tem dúvidas de que o incre-

mento de vendas ainda é mandatário, até porque este é o

princípio básico da promoção. Mas, segundo a especialista,

outros fatores mostram-se extremamente relevantes, como a

visibilidade do produto e/ou serviço promovido; o alinhamen-

to com o conceito de comunicação da marca, que transfor-

ma a promoção numa ferramenta de sustentação; e a inova-

ção das mecânicas operacionais, que agrega modernidade às

marcas e confere maior adesão aos pontos-de-venda.

Guilherme Coletti, da Fidelity, lembra que, até há alguns

anos, o foco de toda e qualquer ação promocional prendia-

se exclusivamente ao volume de vendas. "Agora, quando

recebemos um briefing para a elaboração de um projeto,

percebemos claramente a preocupação do cliente com a

qualidade dessas vendas, o que implica canalizar esforços

no treinamento das equipes de vendedores, sejam próprias
ou não", acrescenta.

Com o mesmo olhar contemporâneo, Ivan Rodrigues, da

RTM Marketing, compara o movimento de algum tempo

atrás (de 1995 a 2000) com os últimos cinco anos: "Nota-

mos que no período anterior, as ações de marketing promo-

cional centravam-se mais no share of mind, em que a idéia

de fixação de marca era o objetivo principal. Hoje, além do

residual de marca, os clientes esperam que a ação gere ven-

das, consumo, experimentação e fidelidade".

Denise Camargo, da Cimp, acusa outro problema atual:

"Os investimentos nos brindes para ações do tipo 'compre

e ganhe' estão caindo, em função do alto valor exigido pa-

ra a produção de 30.000 ou até 200.000 unidades. Assim,

precisamos nos manter na faixa de R$ 1,00, o que normal-

mente não desperta o desejo de compra", lamenta, assina-

lando que a receita recorrente do momento está nos sor-

teios, medida que permite reduzir o volume de compra e

aumentar o valor do prêmio. "Mas a maior vertente vem

sendo desencadeada mesmo pelas ações de alto impacto,

como os shows de rock e de música eletrônica ou lançamen-

tos de produtos baseados no conceito de moda", observa,

revelando que, nesses casos, os investimentos giram em

torno de um a três milhões de reais, dinheiro que se justifica

diante da expectativa de

marcar presença com ati-

tude, provocar impacto

nas mídias formadoras de

opinião e assegurar a con-

tinuidade do evento por

anos consecutivos.

Duas campanhas de incentivo

propostas pela Fidelity atestaram a

força dessa ferramenta promocional:

"Mais vezes Mais", que envolveu 15

mil participantes, entre atacadistas e

vendedores da Gillette do Brasil; e

"Talentos em Campo",

que engajou 25 mil corretores no

incremento das vendas dos planos da

Bradesco Seguros e Previdência
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Minibolas colecionáveis,
autografadas por Ronaldinho

Gaúcho, incrementaram as vendas do sabão em pó Omo
(da Unilever) durante a promoção "Omo Mania", criada pela
Motivare para incentivar a compra dos produtos da marca, fidelizar
os consumidores e ainda gerar um banco de dados

Porém, é preciso muito cuidado ao administrar esses valo-

res. Com base em sua larga experiência no setor, Fernando Fi-

gueiredo assegura que os anunciantes estão bem mais exigen-

tes quanto aos resultados. Ricardo Franken, da Outlook Capi,

explica que, na verdade, não houve uma mudança de expec-

tativa nesse sentido. "O que mudou foi a forma e a precisão

na mensuração desses resultados. Hoje, o cliente deseja saber

exatamente o retorno que obteve com cada real investido, já

que isto se tornou possível", explica. Mais do que isso, como

completa César Aymoré, da MBA Brasil, a evolução na checa-

gem dos resultados já permite às agências imple-

mentar uma ação na parte da manhã e à

tarde ter o retorno em mãos, o que

possibilita, se necessário, rápidas

mudanças de rota.

Por sua vez, Fauze Jibran, da

Motivare, acredita que o avanço tec-

nológico seja o maior responsável pela

crescente cobrança de qualida-

de nos serviços prestados pelas

agências, não só na fase de im-

plementação como nas de mo-

nitoramento, controle e, como

não poderia deixar de ser, aná-

lise de resultados. "O cliente

está em busca de operações ca-

pazes de compreender seus

desafios e tangibilizar seus va-

lores. Dessa maneira, assumimos

o compromisso de planejar,

A GN2Com envolveu 4.500 pontos-de-venda no plano de
fidelidade "A estrela é você", elaborado para a Coca-Cola

Femsa, e registrou excelentes resultados na ação
"comprou-ganhou" criada para os biscoitos Triunfo

Text Box
Anúncio



criar, executar e entregar, sempre mensurando o retorno

das ações", pontua Célio Ashcar Júnior, da Mix, reconhe-

cendo que, na verdade, o aumento de exigências revelou-se

bastante benéfico às agências de promoção, que não viram

outra saída senão se profissionalizar.

Tempo de profissionalização
Rodrigo Rivellino, da Aktuell, concorda com Ashcar Jú-

nior, convicto de que a exigência dos clientes resultou em

um maior empenho das agências, no sentido de desvendar

oportunidades diferenciadas de comunicação e desenvolver

ferramentas direcionadas para a mensuração de resultados,

haja vista o expressivo crescimento de pesquisas quanti e

qualitativas, voltadas exclusivamente aos

projetos promocionais e que, há alguns

anos, eram sustentadas apenas nos quesitos

dos impactos diretos e/ou indiretos ou no
próprio feeling do anunciante.

Com um argumento bastante lógico,

Bazinho Ferraz observa que o incremento

dos investimentos na área reflete diretamen-

te o aumento das expectativas dos anun-

ciantes, que cobram das agências expertise,

profissionalismo, inteligência e um olhar

estratégico para o negócio do cliente. "No

passado, executávamos basicamente solici-

tações pontuais. Hoje, temos relações menos

voláteis, menos jobs e mais contas fixas, o

que nos permite participar da elaboração de

business plans", orgulha-se o dirigente da

B\Ferraz, reconhecendo, contudo, que ainda
há muito a se percorrer neste caminho.

Quando questionado sobre o novo papel

dos interlocutores das agências sediados no

anunciante, Dudi Rodrigues, da SD, relata

que esta função evoluiu com a própria ativi-

dade, levando esses

profissionais a entender
as necessidades reais do

cliente, passando, as-

sim, a atender plena-

mente seus interesses.

A Mix mostra que a boa e

velha mecânica "comprou-

ganhou" continua em

forma com a promoção

"Seu desejo é uma ordem",

concebida para os produtos

Chamyto, da Nestlé, que,

só em setembro,

contabilizou um aumento

de vendas da ordem de

20% em relação ao mesmo

período do ano passado

A busca constante por um maior

engajamento das ações de marketing

promocional, sem perda de força na

operacionalização — proposta

empresarial da GPP —, pode ser

conferida na campanha de incentivo

"Os conquistadores — vender mais é

uma questão de Honra", desenvolvida

para a Editora Globo

Da parceria entre a J.Cocco e a Bombril nasceu o projeto

"Mulheres que fazem o Brasil brilhar", que contou com a |

adesão de atletas olímpicas de alta performance para

resgatar a admiração das consumidoras às linhas de

produtos Mon Bijou, Limpol, Radium e Pratice

"Atualmente, o interlocutor assume o papel

de conciliador entre os interesses das áreas

de marketing e de compras, que muitas ve-

zes se apresentam distintos", constata.

O problema, como alerta Fábio Brandão,

do Banco de Eventos, é que especialmente
nas grandes corporações as decisões pas-

saram a ser divididas entre essas duas áreas.

"Por um lado, isso é bom porque assegura

transparência nos processos, mas, por
outro, muitas vezes introduz nos negócios

profissionais nem sempre experientes, o que

fatalmente cria embaraços no andamento

dos trabalhos."

Cláudio Xavier, da New Style, também se

mostra receoso diante dessa prática do mer-

cado. "Depois de tudo criado e aprovado

pelo departamento de marketing, as agên-
cias partem para o segundo round com o

pessoal de compras, que tem como missão

reduzir custos. Mas, na maioria das vezes, o

que se consegue é reduzir a capacidade

criativa, o inusitado, o diferencial, o que havia de melhor no

projeto. E, o que é ainda pior, reduzir a capacidade de alcan-

ce dos objetivos e resultados traçados", denuncia. "Temos
tota consciência da necessidade das empresas de reduzir

custos, mas transformar um projeto que estava redondinho

em um Frankstein não é baixar custos, ma sim jogar dinhei-
ro fora", critica.

Paulo Alimonda, da SM Comunicação Estratégica, reco-

nhece que, algumas vezes, essa prática leva as agências a se

sentirem meras vendedoras de parafusos. "Entretanto, vêm

ocorrendo algumas boas brigas internas nos próprios clien-

tes, entre as equipes de marketing e de compras, para que

prevaleça a recomendação estratégica", informa, tranqüili-

zando os colegas. Mas, de acordo com Wagner Zaratin, da

360° btl, a área de compras tem seu papel bem claro nas

empresas e, quanto a isso, não há discussão. "Essa equipe

deve garantir que está comprando o melhor pelo menor
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preço. O problema está na maneira como o pessoal de mar-
keting defende internamente o que está sendo cotado.

Muitas empresas — e estou me referindo a grandes anun-

ciantes — exigem três cotações do serviço solicitado, ainda

que esteja sendo desenvolvido com exclusividade para

determinada ação", detalha, observando que essa postura

é herança de quem acha que fazer promoção é distribuir

brindes, camisetas ou convites.
Garcílio Neto também não esconde sua indignação com

o envolvimento crescente da mesa de compras do cliente

nos processos decisórios. "Algumas empresas já não têm

nem sequer liberdade para escolher sua própria agência.

Enviam o briefing, com todo o escopo do projeto, para a

área de compras, que define o ganhador. Somente a partir

daí é que o marketing passa a ter contato com a agência",

conta o dirigente da GN2Com, preocupado com a guerra

predatória de preços provocada pela prática da barganha e,

evidentemente, com a qualidade dos serviços prestados.

"Assim, as concorrências e o sistema job-a-

job continuam predominando no mercado.

Mesmo quando desenvolvemos um relaciona-

mento com histórico de ações bem-sucedidas,

a mesa de compras impõe a necessidade de

uma tomada de preços com, pelo menos, ou-

tros dois concorrentes. Isto serve apenas para

balizar a continuidade do preço praticado e

não para selecionar outro parceiro", entrega
Neto, constatando que os contratos firmados

no setor promocional ainda estão muito dis-

tantes dos estabelecidos no mundo publicitá-

rio. "Mas, para as novas agências, essa condi-

ção até funciona como combustível para

mostrar seu trabalho", pondera.

A Power mostrou sua força criativa na

promoção "Cole na turma do Mr.Pritt",

da cola Pritt, que transformou os

contemplados em personagens de

histórias em quadrinhos, e apostou no

impacto de samplings e concursos culturais

em rádios para o caldo de picanha Knorr

Com uma visão mais complacente, Rafael

Perez Fabregat acredita que, via de regra, as

agências de promoção são contratadas a par-

tir de seu próprio histórico junto ao anunciante. " Cada ação
promocional criada, desenvolvida, implantada e fechada

Este ano, a New Style brindou os

apreciadores de Caracu com um evento

temático, promovido em um saloom,

e encantou a todos com os

personagens míticos que representam

os elementos da natureza, na

promoção concebida para a Visanet

Até o momento, mais de 500

mil pessoas foram abordadas

pela promoção "Sua vida

sobre molas", que está

sorteando 30 pickups entre

os consumidores das lâminas

Gillette Prestobarba, graças

às estratégias elaboradas

pela Outlook Capi, que

também envolveu o público,

donos de farmácias e

balconistas na ação "Prêmios

que fazem a sua cabeça",

para a marca Seda

dentro do budget previsto gera uma

relação de confiança entre agência e

cliente e, por conseqüência, um novo

job. Dessa forma, ao

longo do tempo, esta-

belece-se uma relação

de conta informal. E os resultados são

muito positivos, pois a agência passa a

deter o conhecimento dos objetivos estra-

tégicos do anunciante, desenvolvendo

ações de maior eficácia e, até mesmo, a

antecipação de soluções para eventuais

situações de crise", sustenta, sugerindo,

entretanto, que os trabalhos envolvidos no

processo de concorrência por job sejam

remunerados pelo cliente. Até porque, na

opinião do dirigente da Perez & Damiani,

existem vários problemas no direcionamen-

to do tempo da equipe interna para a reali-

zação desse gênero de projetos. "Vamos

deixar de buscar o ideal para os trabalhos

efetivamente garantidos em detrimento de

outros de resultado duvidoso?", questiona
Fabregat, com ironia, levantando a falta de

motivação intrínseca a essas propostas.
"Gostaria que o mercado promocional evoluísse para um

modelo no qual, a partir de uma concorrência,

pudesse ser definida a agência promocional

parceira por um período determinado, e não

apenas para um job", propõe Kiko Ponce,

certo de que essa fórmula permitiria às agên-

cias investirem mais em recursos para atender

a esses clientes, trabalhando sobre uma base

sempre crescente de informações qualificadas

pelas experiências acumuladas a cada ação.

Mas, na prática, a recomendação do diri-

gente da Sight Momentum soa como utópica,

ainda que, como esclarece José Cocco, da
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J.Cocco, as concorrências job-a-job têm-se revelado inefi-

cientes, "Não são boas para as agências e muito menos

para os clientes, pois tudo vira um grande processo de com-

pra. Invariavelmente, o resultado é a total ausência de inte-

ração e sinergia entre uma campanha e outra", salienta,

adiantando que sua empresa só entra em concorrências se

tiver grande interesse no relacionamento com esse cliente.

"Comercialmente, esse processo não é relevante. Além dis-

so, é voz corrente no mercado que muitos anunciantes aca-

bam utilizando indevidamente as idéias e conceitos apre-

sentados em concorrências", delata.

Já na opinião de Fernando Figueiredo, uma nova onda vem

tomando conta do mercado. "Digamos que, no ano passado,

cerca de 70% dos jobs eram provenientes de concorrências.

Este ano, não passam de 50%. Resultado:

clientes mais satisfeitos, retornos mais efeti-

vos e equipe mais focada no que realmente

vale a pena — vender o produto", defende,

detalhando que dos seis novos clientes con-

quistados em 2005 pela Bullet, cinco atuam

em regime de conta. "Assim, eles só têm a

ganhar. Ganham mais dedicação e ainda

levam de brinde nosso conhecimento",

descontrai, argumentando ainda que,

com essa medida, a agência deixa de se

preocupar em fazer um trabalho para

ganhar a concorrência e passa a fazê-lo

para ampliar o share do anunciante.

"Gradativamente, os clientes estão optan-

do pelo regime de contas no setor. Acredito

que à medida que a

promoção ganha corpo

na estratégia da marca,

o anunciante sente a

necessidade de apro-

fundar os vínculos

com sua agência de promoção",

Ivan Rodrigues, da RTM

Marketing.

Célio Ashcar Júnior

revela também estar

sentindo essa mudan-

ça, já que o mercado

A criatividade da Ponto

Brand Promotion rompe as

fronteiras do País,

promovendo a cachaça

Janeiro (da Pernod Ricard)

na Europa, enquanto os

mercados paulista e carioca

vêm sendo impactados pelo

projeto de ativação de

marca que apoia o

lançamento do canal

Animax (da Sony)

A Perez & Damiani comprovou a

eficácia do marketing promocional,

tanto no incremento de vendas

como no fortalecimento de marcas,

com as promoções — envolvendo

sorteios — desenvolvidas para a

Marilon Alimentos e, mais

recentemente, para a Kopenhagen,

que contemplou os vencedores com

viagens à Punta del Leste

A "2a Copa Credicard Technobol",

criada pela Sight Momentum para

inserir o cartão Credicard no

dia-a-dia das faculdades,

atraiu 90 mil universitários,

enquanto a ação "Corsa Lá,

Arranca pra Balada" presenteou os

novos proprietários dos veículos da

marca com ingressos VIP para um

megaevento, embalado por

DJs internacionais

começa a entender que o fato de

um cliente chamar cinco, seis, sete

agências para um mesmo trabalho

desgasta as equipes, onera as

agências e requer

tempo de apresen-

tação e avaliação. " Para o anunciante, é muito

mais vantajoso trabalhar com quem entenda

profundamente seu negócio e acredite na sua

marca", reforça o executivo da Mix.

Denise Camargo discorda: "A ampla maio-

ria trabalha mesmo no job-a-job e, alguns

poucos, em sistema de fee. Permanência e

fidelidade simplesmente inexistem, pois

os gestores costumam permanecer em

suas funções por, no máximo, dois anos.

Com um turnover tão alto, o processo de

reconquista permanece constante", garan-

te a dirigente da Cimp.

Detalhista, Paulo Pérsigo descreve dois

movimentos distintos na área. "O regime

de job continua predominante em ações

promocionais voltadas a promover a ima-

gem e o fortalecimento da marca fora dos

pontos-de-venda. Já as ações de merchan-

dising realizadas nos PDVs, por estarem

mais voltadas a promover vendas e visibilidade de marca no

varejo, têm a predominância de contas alinhadas anual-

mente", analisa, acusando que, muitas vezes, a licitação

envolve dezenas de agências, sendo que cada uma deverá

arcar com seus custos internos ocasionados pela concorrên-

cia. "Gasta-se com reuniões, viagens, brindes, hora/

homem, hora/máquina e, ao final da jornada, o retorno que

obtemos é uma carta romântica, que nem sequer indica os

motivos da perda da concorrência", desabafa o represen-

tante da GPP.

Tarefas divididas
Outra questão polêmica no mercado diz respeito à rela-

ção das agências de marketing promocional com as de pro-

paganda e veículos, nos casos em que as ações prevêem

veiculação em mídia, bem como entre os diversos players

envolvidos nos eventos proprietários co-patrocinados.
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Para Adriana Salles, cada vez mais a mídia faz parte da

promoção. Ora aparece como premiação, ora como veículo

de participação, ora como canal de relacionamento. Por

essa razão, a Power sempre trabalhou no sentido de desen-

volver a integração dos instrumentos promocionais aos de

mídia. Porém, por se tratar de um conceito ainda novo

nesta área, a agência reconhece enfrentar algumas dificul-

dades. De acordo com a executiva, o maior problema está

nos limites, cada vez mais tênues, das responsabilidades das

agências de propaganda e promoção. "Muitas vezes, a

agência de promoção cria todo o processo, inclusive o plano

de mídia, mas quem acaba fechando a compra com os veí-

culos é a agência de propaganda", explica, deixando trans-

parecer sua contrariedade.

No caso específico da Power, a equipe de planejamento

logístico é responsável pelo contato com os veículos, aos

quais deixa claro que a compra dos espaços poderá ser rea-

lizada pela agência de propaganda. "Esse trabalho é feito

para que eles entendam que a mídia de uma ação promo-

cional tem características completamente diferentes da tra-

dicional. Já para os clientes, esclarecemos que o correto

seria se nós mesmos fôssemos os responsáveis pela compra,

visto que toda a inteligência do trabalho foi concebida pela

agência de promoção", detalha, com a bagagem de quem

já realizou vários projetos desse tipo. Dentre eles está a pro-

moção "Cole na turma do Mr.Pritt", em que a premiação

era transformar a criança em um personagem de história

em quadrinhos, na revista Recreio. A criação, negociação

com o veículo e plano de mídia, que seguia os sorteios da

promoção, foram elaborados pela Power, mas quem efeti-

vou a compra foi a agência de propaganda. Já na ação

"Momento Nobilis", desenvolvida pela Natu Nobilis, a
Power cuidou inclusive da compra dos espaços em rádio,

que veicularam depoimentos colhidos pela equipe de blitz

nos pontos-de-dose.

Segundo Fernando Figueiredo, a Bullet já não cultiva

rixas com as agências de publicidade. "Hoje, os trabalhos

O evento "Get in Diners" —
criado, produzido e coordenado
pela SM — assinalou tendências
em moda, música, arquitetura e
gastronomia, aguçando os
sentidos do público e permitindo
o desenvolvimento de estratégias
para estreitar o relacionamento
do público com o Diners Club

Uma padaria no melhor estilo francês
provocou o desejo pela degustação dos
sabores da margarina Delícia nos PDVs

— idéia da SD, que agora surpreende o
mercado com o ônibus "Fanta
Bamboocha", cujo interior foi

adaptado de forma a conferir todo o
clima das praias nordestinas, a serem

visitadas pelos contemplados na
promoção "Vou nessa com Fanta"

são pensados muito mais em conjunto do que antigamen-

te. As verbas são divididas de forma mais coerente, pensan-

do no cliente e não em quem vai ficar com quanto", garan-

te. Com essa filosofia, a agência concebeu diversas ações

com base na mídia convencional, como as promoções

"Seda no Caminhão do Faustão" e "Bolo de Prêmios

Royal", realizada no programa de Gugu Liberato. "Neste

caso, a parceria com a JWT foi vital para que a ação ocor-

resse", ressalta o executivo.

"Os empresários de comunicação enxergam aí uma gran-

de oportunidade de faturamento, mas sabem que é preciso

experiência", avisa Bazinho Ferraz, reconhecendo não dispor

de know-how, profissionais ou softwares necessários para a

elaboração de planos de mídia verdadeiramente consisten-
tes. De acordo com o líder da B\Ferraz, as relações com as

agências de propaganda transcorrem tranqüilamente, pois

há um respeito mútuo com relação ao que cada parte sabe

fazer. "A remuneração sobre os investimentos em mídia

nem passam por aqui... Infelizmente, porque nesse univer-

so de comunicação e marketing fatura-se muito mais com

ela", concorda.
Já para Marcelo Heidricht Neto, este é um assunto que

ainda deverá ser muito discutido pelo mercado. Não por

estar beneficiando uma ou outra agência, mas por questões

práticas de direitos autorais e da justa valorização dos talen-

tos. "Os talentos devem ser incentivados e não inibidos",

defende com coerência.

Sucessos compartilhados
No que se refere aos eventos proprietários co-patrocina-

dos — que normalmente abrangem a empresa de eventos

ou agência de marketing promocional organizadora, as

agências de publicidade do cliente e as agências de promo-

ção de todas as empresas participantes —, o representante

do Banco de Eventos (que somente este ano realizou suces-

sos como "Nokia Trends", simultaneamente em São Paulo
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e Rio de Janeiro, "Praia Skol" e "Skol Rio", entre outros)

garante não ter problemas no relacionamento com as várias

operações envolvidas. "Apesar de ainda sermos uma cate-

goria bem menos unida que a de propaganda, quando há

cruzamento de clientes em uma mesma ação, a relação é

tranqüila", sustenta Fábio Brandão, ilustrando que esse tipo

de projeto torna-se uma espécie de condomínio — todos

têm o objetivo comum de maximizar os impactos e a expo-

sição das marcas envolvidas.

Wagner Zaratin define a agência completa como a que

entrega a melhor solução, ou seja, cria o evento, executa-o

com excelência, vende o co-patrocínio e apresenta uma solu-

ção de divulgação em conjunto com a agência de publicida-

de, que é quem tem os ferramentais para dizer onde e como

impactar o consumidor. Foi dessa forma que a 360° btl as-

segurou o êxito de eventos como "Maré Claro", que colo-

cou 14 parceiros ao lado da operadora de telefonia celular.

"Trabalhamos com esse tipo de evento desde a nossa

inauguração, há quase seis anos, e, desde então, tivemos

uma equipe dedicada à captação, que compõe a área deno-

minada B\Business. Porque acreditamos que o futuro é este:

otimizar o investimento dos clientes com perfis similares,

colocando numa mesma sala de reunião o projeto, os bene-

fícios para as marcas envolvidas e os decisores. Isso é ter visão

estratégica de negócio", assegura o presidente da B\Ferraz,

idealizadora do "Super Casas Bahia" e "Skol Beats", entre

outros eventos de grande porte. Contudo, Ferraz adverte que

esses são trabalhos que exigem muita inteligência, visão

estratégica, credibilidade, história, experiência, know-how, os

melhores profissionais e uma dedicação insana. "Em caso

contrário, o navio afunda", antevê.
Atuando fortemente em eventos compartilhados de

ações sazonais, a GPP costuma

planejar as campanhas e subdivi-

di-las em cotas. Posteriormente,

A Zicard Vieira criou neste ano uma

série de projetos para anunciantes

como Renault, Souza Cruz e Unilever,

para a qual elaborou extensa gama de

ações integradas, envolvendo toda a

cadeia de negócios, dos varejistas aos

consumidores finais

A 360° btl atende, entre outros

clientes, à Nike, Sony Ericsson e

Claro, para a qual realizou, no

último verão, o projeto "Maré Claro

by Siemens", que transformou um navio

cargueiro, ancorado em Ilha Bela, em um

centro de lazer e entretenimento

realiza um microevento com os clien-

tes-alvo e, na apresentação, busca
assinaturas dos termos de manifestação de interesse e, é

claro, a aprovação das cotas ofertadas. "A garantia de um

evento co-patrocinado está no desenvolvimento de um

retroplanning bem organizado, com margem de dias para

suportar imprevistos. Todo detalhamento deve ser minucio-

so e com divisão adequada das responsabilidades", ensina

Paulo Pérsigo, lembrando que é obrigação do organizador

do evento zelar por todas as marcas envolvidas, indepen-

dentemente de ser um patrocinador "master", simples

cotista ou apoiador.

Kiko Ponce aproveita a ocasião para advertir que, da

forma com que muitas agências de promoção estão estru-

turadas, não há como atender todo o espectro de ações

imbuído no conceito de eventos. "Ainda se nota uma gran-

de necessidade de especialização, além da capacidade de

orquestrar diferentes disciplinas, a maioria delas não-usuais

ao ambiente promocional. Justamente por isso, a Sight

Momentum criou um núcleo especializado na área, que age

em sinergia com os demais departamentos da agência",

exemplifica.

Igualmente atenta a essa questão, a Power está reestru-
turando o departamento de eventos, visando a alinhar sua

expertise promocional e estabelecer um diferencial compe-

titivo no mercado. Para tanto, acaba de contratar Iron Neto

(ex-Banco de Eventos), como diretor da área, e uma equipe

estratégica e de pesquisa, especializada no segmento pro-

prietário. "Nosso objetivo é reunir o melhor do evento e da

promoção, criando um produto único", adianta Adriana

Salles, lembrando que esse gênero de eventos deixou de ser

puro entretenimento para se firmar como uma importante

ferramenta de comunicação, por meio da qual é possível

trabalhar todos os valores das marcas.

De fato, a atividade promocional cresceu e amadureceu

muito. Mas, ao que tudo indica, deverá ser percebida como

a menina-dos-olhos — ou a rainha da passarela — dos

anunciantes ainda por muito tempo.
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