
hot tops

As melhores agê
Para a seleção

das Hot Tops

empregamos

três critérios

eliminatórios:

Brilho Criativo;

Estrutura

Profissional;

e Postura Ética

Pela décima oitava vez, About escolheu as Hot

Tops do mercado brasileiro, em seleção feita a

partir da análise da performance das agências

nos últimos dois anos e de suas perspectivas -

conhecidas por nossa redação — no momento.

Foram mantidos os critérios de seleção e o

formato de divulgação, adotados desde 2002,

assim como todas as praças consideradas desde

o ano passado.

Acreditamos que os mecanismos de escolha

das Hot Tops mantêm-se atualizados com a

dinâmica desse mercado, a evolução do negó-

cio de agências e as necessidades de seleção dos

anunciantes, que têm nessa listagem uma boa

referência para iniciar seus processos de busca

e escolha de uma agência para cuidar de sua

comunicação publicitária.

Continuamos observando que os padrões de

qualidade publicitária disseminam-se de uma

forma mais homogênea, com média mais consis-

tente entre agências de grande e médio portes

(que são a base da listagem das Hot Tops).

Mesmo estruturas menores — não contem-

pladas em nossa seleção — têm oferecido traba-

lho de qualidade a seus clientes nas diversas

áreas da propaganda.

As razões desse aumento da qualidade média

estão na democratização da tecnologia de tra-

balho e dos meios de produção da propaganda.

O que antes era privilégio de poucas agências

de grande porte e profissionais de maior expe-

riência ou talento excepcional, hoje faz parte

do rol de competências e recursos de boa parte

do mercado — seja em São Paulo e Rio, seja

nos principais mercados do País, cobertos por

esta seleção, e até mesmo em outras capitais

estaduais ou regionais.

Para nossa seleção empregamos inicialmen-

te os três critérios tradicionais e eliminatórios,

que são:

Brilho Criativo. A capacidade de realizar

propaganda de qualidade superior à média para

a maioria de seus clientes, considerando o mer-

cado onde a agência atua, bem como as dimen-

sões e características de suas contas.

Estrutura Profissional. A oferta de um esque-

ma bem armado de atendimento a seus clien-

tes, envolvendo no mínimo as áreas-base da

propaganda, como planejamento, pesquisa,

criação, produção e mídia. Serviços adicionais

como promoção, relações públicas, marketing

direto e outros também contam pontos.

Postura Ética. A manutenção de um compor-

tamento adequado dentro do padrão ético que

regula a propaganda brasileira. Responsabi-

lidade em relação ao cliente e sua verba, bem

como postura correta para com veículos, produ-

toras, fornecedores e profissionais.

Como nas últimas versões das Hot Tops,

duas outras vertentes foram consideradas:



ncias do Brasil
Ousadia e Inovação. A disposição de ousar

nas propostas de solução às necessidades de co-
municação dos clientes, além de inovar em ter-
mos de estrutura, forma de pensar, processo de

criação e realização da comunicação e, até
mesmo, no sistema de relacionamento com

seus clientes.
Dedicação. O grau de dedicação a seus

clientes, com a participação direta dos sócios
e/ou principais dirigentes no atendimento e
demais atividades da agência.

Com base nesses cinco critérios, fizemos a
seleção considerando as agências de atuação
nacional, que inclui aquelas com diversas uni-
dades operacionais nos principais mercados do

País ou conexões com outras agências median-

te acordos operacionais nacionais e internacio-
nais, ligações com agências de outros setores do
espectro da comunicação de marketing, depar-

tamentos especializados e atendimento a con-
tas de expressão nacional.

Complementando a seleção, destacamos as

melhores agências nos 20 principais mercados
publicitários brasileiros, distribuídos por cinco
regiões: Sudeste, com São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo; Sul,
com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul; Nordeste, com Bahia, Pernambuco,
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e
Maranhão; Centro-Oeste, com Brasília, Goiás,

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e Norte,
com Amazonas e Pará.

Selecionamos, como se poderá ver na lista

publicada, as agências Hot Tops de todas essas
praças, responsáveis por cerca de 90% do volu-
me de negócios da propaganda brasileira.

Muitas dessas agências têm unidades adicio-
nais à sua sede e atendem a clientes de outras

praças ou, mesmo, de expressão nacional. Mas
pelo seu porte, estrutura e concentração de

negócios em clientes locais e regionais, ainda
não têm a dimensão para estar na lista nacional
das Hot Tops. Mas são, em termos de qualidade
relativa à sua área de atuação, comparáveis às

agências constantes nesta listagem.
Lembramos que, como sempre, a seleção foi

feita exclusivamente pela redação de About, com
base no conhecimento que o dia-a-dia do conta-

to jornalístico proporciona a seus editores e repór-
teres, assim como nas opiniões que se ouvem por
parte de anunciantes, veículos, produtoras, forne-

cedores, profissionais e até de outras agências.
A lista das Hot Tops foi incorporada ao

www.portaldapropaganda.com, com link para

os sites das agências.
O próximo passo será a publicação — até o iní-

cio de 2007 — de uma edição especial de About

com o portfolio das agências que dela queiram
participar, da mesma forma que vem sendo feito

nesses 18 anos de existência das Hot Tops. ©
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