
Geraldo Rocha Azevedo

Brasil vive fase de
baixa na criatividade
promocional
A importância de Geraldo Rocha Azevedo para a evolução do mar-
keting promocional no País pode ser percebida por sua indicação
como jurado na primeira edição, realizada neste ano, da categoria Promotion no Festival de
Cannes. Em julho, o executivo trocou o comando da subsidiária da The Marketing Store
por uma das presidências da Neogama/BBH. Nesta entrevista, ele fala da promoção no Brasil e no mundo e da relação

-
entre essa disciplina, grupos de comunicação e agências independentes.

ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Meio & Mensagem Especial — Como o senhor vê a pro-
moção brasileira no contexto in ternacional?
Geraldo Rocha Azevedo — O Brasil tem um limitador
grande em relação a idéias: uma legislação muito
restritiva. Pode-se pensar em algo genial, mas aquilo
não poderá ser implementado porque não passará
pela Caixa Econômica Federal. Contudo, inde-
pendentemente dessa questão, o País é bastante
criativo. Em Cannes, vi coisas muito boas criadas
e executadas na área de ativação de marcas, que
é algo um pouco maior do que promoção. Notei
que em países como Nova Zelândia, Alemanha e
Inglaterra surgem idéias bem fortes, baseadas em
um insight de consumidor igualmente forte. E eles
conseguem executar coisas que atingem, engajam
e realmente fazem a diferença. E o que vejo hoje
no Brasil? Durante muito tempo, o País teve idéias
bastante boas, mas não tinha muita excelência na
execução. Acho que atualmente as agências foca-
ram bem a parte de execução, mas um pouco menos
a de criação. Hoje, temos execuções brilhantes, em
cima de idéias muito legais, mas não vi nada que
fosse uma grande idéia.

M&M Especial — Isso tem algo a ver com verbas?
Rocha Azevedo—Nada a ver com verbas. Trabalhamos
com verbas muito boas, com marcas excepcionais.
E há outra coisa: se você olhar as agências que ga-
nharam em Cannes, a grande maioria são ditas de
propaganda, que começaram a trabalhar com essa
área de ativação: Crispin Porter, Lowe, Hakuhodo,
JWT, George Patterson, Saatchi & Saatchi, TBWA,
BBDO, Leo Burnett.

M&M Especial—Isso significa que essesgrupos de comu-
nicação começam a assumir o lugar que sempre foi das
agências especializadas?
Rocha Azevedo — A inteligência está presente onde
está o dinheiro. Hoje, qual o principal requisito para
desenvolver uma boa iniciativa de ativação? Ter as
pessoas corretas. Se você tem as pessoas corretas
em uma agência de marketing promocional, em uma
agência de propaganda, faz bem. Os grandes grupos,
ao perceber que o mercado está exigindo uma solução
de comunicação mais completa, começam a investir
para oferecer isso a seus clientes. Cada empresa tenta
seu próprio caminho. Alguns grupos fazem isso dentro

de casa. Recentemente, houve a fusão da Draft com a
FCB, que vai chamar-se Draft FCB. Ou seja, o primeiro
nome é Draft, e quem mandará nela é o Howard Draft,
um cara que veio de promoções. Então, há diversos
modelos. Mas isso sinaliza que o cliente quer uma
solução para a comunicação dele.

M&M Especial — Os grandes grupos já tentaram, em oca-
siões anteriores, estabelecer-se nesse mercado, e parece
que agora estão realmente conseguindo. É isso?
Rocha Azevedo—Mais ou menos. Comecei no negócio
de promoções em 1982. Naquela época já existia esse
movimento dos grandes grupos de comunicação.
Existe um modelo muito antigo, trabalhar com esferas
separadas, caixinhas separadas, dentro do mesmo
grupo: a caixinha de promoção, a caixinha de propa-
ganda, a caixinha de marketing direto. O problema
é que, quando chega a hora de alinhar a solução, o
alinhamento fica apenas no âmbito do layout, porque
foi pensado individualmente em uma dessas caixinhas
- por exemplo, na caixinha da propaganda. Então,

quando a promoção entra, a solução já foi pensada.
O que a promoção poderá fazer? Simplesmente um



layout parecido, algo com aquela cara. Isso é o que
fazíamos nos anos 80, e muitos grupos continuam
fazendo isso até hoje. Agora, o que está começando a
aparecer? A solução deve ser pensada integralmente,
a execução é que pode ser feita através de uma das
caixinhas.

M&M Especial—E os grandesgrupos já estão começando
apensarassim?
Rocha Azevedo—Alguns sim, outros não. A Draft FCB,
por exemplo, está conseguindo. Lá, pensaram em uma
agência capaz de fazer tudo: promoção, marketing
direto, propaganda...

M&M Especial—Existe uma fórmula mais adequada para
essa integração?
Rocha Azevedo—A solução não pode ser deixada para
as caixinhas, ela precisa ser pensada na hora em que
se cria a solução. O que acontece hoje em dia em
muitos grandes grupos é que quem pensa a solução
é geralmente a agência de propaganda. As outras
agências integram o que dá para integrar, as sobras.
Não acredito que o modelo funcione quando a inte-
gração é deixada para um nível inferior, ela tem que
acontecer no coração da empresa. É necessário sentar
o cara de criação da agência de propaganda com o
cara da agência de promoção, de marketing direto. A
execução é que pode ser deixada para as caixinhas,
porque a execução de mídia tradicional é diferente
da execução de marketing direto, que é diferente da
execução de promoção. O planejamento e a execução
do canal podem ser deixados para as caixinhas, para
as empresas. A solução de comunicação precisa ser
pensada como um todo desde sua gênese.

M&M Especial — Seguirá havendo espaço para agências
de marketing promocional independentes?
Rocha Azevedo—Ninguém sabe ao certo como será o
futuro. No momento, existe, porque há agências inde-
pendentes que têm a excelência no serviço, o talento
das pessoas. E isso faz com que os clientes busquem
nessas empresas as idéias criativas, a execução e os
resultados. Mas, para poder atender bem, as agências,
independentes ou não, precisam estar presentes no
planejamento, envolver-se já na etapa da conceitua-
ção, junto com a agência de propaganda, como se fosse
uma empresa única. Independentemente de quem
vai fazer, de quem vai entregar, a solução precisa ser
pensada de uma forma conjunta.

M&M Especial — Como funciona esse modelo que
está sendo adotado na Neogama/BBH e por que ele
podesere f i caz?

Rocha Azevedo - Agora, a Neogama/BBH tem três
presidentes: o Alexandre Gama. presidente e diretor
de criação; o Roberto Mesquita, presidente e diretor
executivo; e eu, que sou presidente de soluções inte-
gradas, que podem incluir também propaganda. Nesse
modelo, a gênese da solução já nasce integrada. É um
modelo no qual eu, o Alexandre e o Roberto acredita-
mos muito, e a BBH também acredita, tanto é que ele
se expandirá para outras operações da rede.

M&M Especial — Como esse modelo funciona na prática
do atendimento ao cliente?
Rocha Azevedo—O atendimento continua sendo feito
pela Neogama/BBH. No entanto, em vez de ele acio-
nar somente a mídia e a criação, como ocorria antes,
acionará uma estrutura capaz de lidar com todos os
canais de contato com o consumidor, seja propaganda,
promocional, direto, ou qualquer outro.

M&M Especial — E qual é seu papel nessa estrutura?
Rocha Azevedo — Garantir que a solução seja integrada
já na gênese, na idéia prima.

M&M Especial—Em que esse modelo difere do de grandes
gruposquevêmbuscandoatuarnomercadodo marketing
promocional?
Rocha Azevedo—Já há tempos os grupos têm empresas
dedicadas às várias disciplinas do marketing e, em
alguns casos, são empresas muito boas. Mas, nesse
modelo, a prioridade de cada uma delas é o negócio,
e não a integração, que ocorre posteriormente, e não
na gênese da solução.

M&M Especial — O senhor acha que o cliente já valoriza a
promoção a ponto de ver suas agências como parceiras
mais constantes?
Rocha Azevedo — Não dá para generalizar, como
também não dá para generalizar o mercado de
propaganda, no qual há agências valorizadas pelo
cliente e outras não. Mas, no nosso mercado, há
agências que o cliente valoriza bastante. Isso vai

M&M Especial - Q mercado bras i le i ro do market ing
promocional a inda crescerá?
Rocha Azevedo — Está crescendo, e continuará
crescendo cada vez mais. Mas há algo acontecendo
mundialmente. Veja o exemplo da G2 (unidade que
recentemente unificou todas as operações com
as quais os grupo Grey atuava anteriormente
no mercado dos serviços de marketing). A expec-
tativa é de que essa área de serviços de marketing
venha a responder por 65% da receita do grupo. Ou
seja: esse mercado vai continuar se expandindo, e
em um ritmo maior. A pergunta é: como integrar
esse crescimento com a mídia tradicional?

M&M Especial — Além da propaganda, o senhor vê
algum obstáculo na rota de expansão do marketing
promocional?

Rocha Azevedo — A ativação, o marketing promo-
cional, vem ganhando cada vez mais espaço. O
Brasil vem num crescendo: aqui havia grandes
idéias, e uma execução não tão boa. As empre-
sas investiram na execução, e hoje o País tem

Todos dizem: a propaganda está desaparecendo. Mas,
de certa forma, o marketing promocional também está
desaparecendo, e vai surgir algo novo, uma coisa única"

muito do posicionamento da própria agência. Se
ela não se dá ao respeito, não é o cliente que a
respeitará. Apesar disso, já existe, da parte dos
clientes, um entendimento claríssimo da necessi-
dade de haver uma agência de marketing promo-
cional e ativação.

M&M Especial — As novas tecnologias estão i n f lu indo
muito no mercado do marketing promociona l?
Rocha Azevedo — Bastante. O futuro é digital.
Hoje, não fazemos nenhuma campanha que não
envolva um aspecto digital. Desde uma coisa
mais simples — uma página de comunicação na
web — até as mais complexas, como a comuni-
cação, por celular, por e-mail, com determinados
clusters. A transformação que o universo digital
imporá em nosso negócio ainda não pode ser
imaginada, mas o futuro é digital.

excelentes idéias, excelente execução, empresas
de primeiríssimo time trabalhando no mercado.
Mas o marketing promocional, a ativação, está
passando por um momento de mudança. Antiga-
mente, o marketing promocional fazia sampling,
amostragem, material de ponto-de-venda, cam-
panha de incentivo. Isso está mudando: agora,
ele vai buscar insights no consumidor, pensa,
planeja, executa. Sua abrangência está aumen-
tando muito. Hoje, comunicamos uma promoção.
E comunicar uma promoção é propaganda ou
marketing promocional? O grande desafio é ver
como o marketing promocional integra-se nesse
novo modelo. E esse, aliás, é o mesmo desafio
da propaganda. Todos dizem: a propaganda está
desaparecendo. Mas, de certa forma, o marketing
promocional também está desaparecendo, e vai
surgir algo novo, uma coisa única.



Regras em questão
Profissionais do ramo de promoções afirmam
que a legislação que disciplina o setor é anacrônica
ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Novidades como a portaria
editada em julho pelo Ministério
da Fazenda pouco alteram a opi-
nião dos profissionais do setor
sobre a legislação referente às
ações promocionais. Estruturada
no início dos anos 70 — quando
ferramentas como a internet nem
sequer eram cogitadas —, essa
legislação, eles avaliam, tem as-
pectos positivos, mas é no mínimo
obsoleta. Além disso, permite uma
interpretação hoje muito rígida,
capaz de diminuir intensamente o
ritmo de realização de atividades
promocionais.

Essa legislação é obsoleta ao
não permitir, por exemplo, a rea-
lização de sorteios eletrônicos,
especifica Fábio Vallim, diretor da
agência Impact e conselheiro da
Associação de Marketing Promo-
cional (Ampro). "Ela nem proíbe
isso expressamente, mas dá muito
poder a quem a interpreta, quando
deveria ser mais específica", pon-
dera. "Isso cria muita instabilidade,
pois a interpretação pode variar
muito", acrescenta.

"Com a CEF, a interpretação
endureceu muito", queixa-se Antô-
nio Salgado Neto, vice-presidente
da Ampro, referindo-se à Caixa
Econômica Federal, instituição
responsável pela aprovação da
maioria das ações promocionais
(no caso de promoções de insti-

tuições financeiras e afins, a au-
torização deve ser concedida pela
Secretaria de Acompanhamento
Econômico, Seae).

De acordo com Salgado, até o
ano 2000, quando a autorização era
atribuição do Ministério da Justiça,
anualmente eram realizadas cerca
de 6 mil promoções, mas após a
CEF assumir essa tarefa nunca
houve mais do que mil autorizações
anuais. Para ele, a CEF não é a
instituição mais adequada a essa
tarefa: "As autorizações devem vir
do poder público, e a CEF é uma
empresa com interesses mercado-
lógicos", argumenta Salgado.

Procurada para dar sua posi-
ção sobre a questão, a CEF não se
manifestou, mas Pricilla Santana,
coordenadora geral de prêmios
e sorteios da Seae, garante: a
Seae e a CEF apenas aplicam a
lei e se esforçam para atender às
demandas do setor com a maior
agilidade possível. Ela cita como
exemplo desse esforço a Portaria
na 184, do Ministério da Fazenda,
que foi editada em julho e resultou
de reuniões periódicas entre Seae
e CEF. Essa portaria reduz de 60
para 40 dias o prazo máximo para
avaliação dos pedidos de autori-
zação para ações promocionais.
"E, na prática, o prazo médio de
análise tem sido de 30 dias", en-
fatiza Pricilla.

PROMESSA DE MUDANÇAS
Além de alterar prazos, a Porta-

ria nº 184 trouxe outras novidades.
Passou a exigir a autorização, antes
desnecessária, para promoções
com distribuição de prêmios vin-
culada a títulos de capitalização e
proibiu ações destinadas a alavan-
car a comercialização de conteúdos
descarregados eletronicamente.
Talvez não por coincidência, essa
norma foi implementada poucos
dias após a promoção de Copa do

Mundo da Rede Globo, na qual a
distribuição de prêmios estava as-
sociada à compra de um conteúdo
para celulares e que vem sendo
analisada pelo Ministério Público.

De acordo com Pricilla, novas
mudanças ocorrerão, como a
edição de outra regra para subs-
tituir a Portaria Seae nº 88/2000,
que trata dos sorteios onerosos
patrocinados por instituições
filantrópicas ou de utilidade
pública (essa portaria permite a
tais instituições realizar sorteios
onerosos — vedados às empre-
sas comerciais — se os recursos
se destinarem a causas sociais).
"CEF e Seae vêm trabalhando na
possibilidade de substituição do
Decreto n2 70.951, de 1972, mas
esse trabalho ainda é incipiente e
levará algum tempo até sua con-
clusão", diz Pricilla, referindo-se
ao instrumento que regulamenta
as ações promocionais.

Até agora, porém, "a CEF
não deu nenhuma atenção às rei-
vindicações do setor", reclama
Vallim. Para Salgado, muitos dos
problemas hoje enfrentados pela
atividade promocional poderiam
ser reduzidos com uma simples
portaria, mas o ideal seria uma
nova regulamentação, elaborada
com a participação do setor.

Na opinião de Salgado, de
uma forma geral a legislação
é benéfica não apenas para o
consumidor, mas também para
o setor, pois o protege de ações
inescrupulosas. Hoje, porém, ela
vem sendo aplicada de forma
muito restritiva, e com isso acaba
até incentivando irregularidades.
De acordo com ele, "atualmente
há muitas ações irregulares.
Por exemplo, projetos definidos
como concursos culturais ape-
nas porque esse gênero de ação
não exige autorização".

Ministério Público pede explicações à Unilever
O debate entre marketing

promocional e legislação extrapola
os limites das argumentações. Em
julho, foi anunciado o início de uma
ação do Ministério Público Federal
solicitando da Unilever a com-
provação da entrega dos prêmios
prometidos na promoção Vida de
Estrela com Arisco, realizada em
2002. Os promotores desconfiaram
da utilização de "laranjas" na en-
trega dos prêmios, pois na relação
dos premiados apareciam, por
exemplo, moradores de um mesmo
endereço e mães e filhos.

Afirmando não se pronunciar
sobre um caso subjudice, a Unile-
ver, em comunicado, enfatizou pos-
suir "um rígido Código de Princípio
de Negócios, que torna explícita
a maneira como a empresa deve

operar em qualquer país do mundo.
A empresa pode garantir a lisura
de qualquer processo envolvendo
suas marcas e sua comunicação.
Toda e qualquer atividade que tra-
ga a marca da Unilever ou de seus
produtos é orientada por rígidos
valores éticos. A Unilever está
seguindo o procedimento normal
de defesa do processo e reafirma
categoricamente que preza, acima
de tudo, seu relacionamento com
os consumidores e que jamais faria
qualquer ação que pudesse romper
esse vínculo de credibilidade".

Mas o Ministério Público in-
vestiga outros projetos promo-
cionais. Luiz Fernando Gaspar
Costa, procurador da República
em São Paulo, afirma analisar
casos de ações que, segundo ele,

Como virar assunto
Já usando corriqueiramente a

internet, o marketing promocional
segue integrando as novas tec-
nologias interativas a suas ações.
Agora, utiliza em escala mais ampla
o celular, através do qual viabiliza
tanto projetos de massa — como
a promoção da Globo na Copa do
Mundo e o projeto Dá Dá Dá, da
Pepsi — quanto iniciativas alta-
mente segmentadas.

As investidas implementadas
via celular já não se restringem ao
envio de mensagens SMS como for-
ma de participação. A Bullet, por
exemplo, realizou para a Kraft uma
ação que premiava os participantes
com ringtones. Para Fernando Fi-
gueiredo, presidente da Bullet, as
tecnologias interativas contribuem
decisivamente para gerar o efeito
denominado talkability (algo como
"fazer a ação virar assunto"). "Elas
colaboram muito para fazer a ação
virar mania", diz Figueiredo.

Mas o celular não viabiliza

apenas grandes projetos: permite
também iniciativas dirigidas, por
exemplo, a uma convenção de
funcionários. "Já desenvolvemos
um projeto desse gênero para uma
ação da TIM", conta Ale Alves,
diretor de criação da Pepper. Se-
gundo ele, mais cômodas do que
os cupons, tecnologias como o SMS
facilitam a adesão às investidas. Há,
porém, alguns obstáculos no cami-
nho do pleno aproveitamento das
novas tecnologias: "As operadoras
de telefonia restringem a disponibi-
lização das listas com os números e,
no Brasil, até questões associadas
à segurança — como o receio de
clonagem — inibem a utilização
dos celulares", diz Alves.

Segundo ele, os clientes tam-
bém têm reticências relativas ao
uso das novas tecnologias, consi-
derando-as, por exemplo, muito
impessoais. "Mas eu não vejo nada
de impessoal no celular; pelo con-
trário, considero-o muito cômodo",

acrescenta. E há outro problema
a ser superado: "A utilização dos
celulares complica ainda mais o já
trabalhoso processo de aprovação
das ações promocionais", conta
Marcelo Moreira, diretor de plane-
jamento da Pepper.

Douglas Barbosa, sócio e di-
retor da Mecânica de Produção,
associa a importância das novas
tecnologias a uma característica
intrínseca do marketing promocio-
nal: a necessidade de respostas rá-
pidas. Mas, para ele, "emmarketing
promocional, quando se usa tecno-
logia, é fundamental compreender
que o público-alvo tem total poder
de descartar informações que não
lhe interessam".

Incluindo a MTV entre seus
principais clientes, a Mecânica de
Produção pode exibir um expertise
acentuado no trabalho dirigido ao
jovem. De acordo com Barbosa, as
novas tecnologias têm um impacto
muito acentuado nesse target.

"Cada vez mais, a internet e o
celular são as principais fontes de
recepção e envio de mensagens do
público jovem", explica.

Já Alves reconhece a estreita
associação entre as novas tec-
nologias e o público jovem, mas
acha que, "se a ação for bem ex-
plicada", elas permitem projetos
massivos. Segundo ele, além de
utilizar mais constantemente os
celulares, a Pepper hoje emprega
mais freqüentemente recursos
como o podcasting, tecnologia que
possibilita a disponibilização de
conteúdos personalizados.

Tal oferta de conteúdos ex-
clusivos terá espaço crescente

são maquiadas como promoções
associando-se à venda de produ-
tos de baixíssimo valor — uma
revista ou um conteúdo eletrônico
—, mas atraem os consumidores
basicamente pela promessa da
premiação. Com isso, a própria
promoção torna-se um instrumen-
to de geração de receita. "Mas a
lei diz que promoções precisam
ser gratuitas e devem servir como
instrumento de marketing. Ou
seja: devem ser um meio, não um
fim", afirma o promotor. "Parece-
me haver promoções criadas para
elas próprias gerarem receita",
acrescenta. Segundo Bastos, a
promoção de Copa do Mundo
realizada recentemente pela Rede
Globo foi incluída entre os objetos
de sua análise.

nas ações promocionais, prevê
Rodrigo Rivelino, presidente da
Aktuell, que vê nas novas tecno-
logias potencial para agregar às
ações promocionais a caracterís-
tica da mobilidade. "Elas também
possibilitam o envio de mensagens
que não sejam nem invasivas nem
evasivas e que se apresentem ao
destinatário no momento mais
adequado", acrescenta Rivelino.

Moreira cita mais um diferen-
cial favorável às novas tecnologias:
sua capacidade de disponibilização
online das informações geradas
pelas ações. "Isso permite possíveis
correções de rumo", diz. "Crescerá
o uso das novas tecnologias, pois
todo planejamento—e não apenas
na promoção—visa hoje interagir
com as pessoas nos momentos
mais adequados a elas, para assim
potencializar sua adesão", prevê.

A opinião é endossada por
Barbosa. Ele crê que a própria
história de utilização dos novos
recursos tecnológicos potencia-
lizará sua evolução. "Em breve,
teremos os 'especialistas' disse-
minando os benefícios dessas
tecnologias e o erros que deve-
rão ser evitados", projeta.
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Fonte: Marketing Direto & Promocional,p. 24-26, 18 set. 2006.




