
Ogilvy One 
é a melhor 

dia.FCBi, Salem e Souza Ara- do total, a SunMRM figura sozi
nha. A Ogilvy One também é a nha no mercado de São Paulo. 
mais conhecida nas perguntas Além de identificar a marcas 
estimuladas para o público em de agências mais bem posicio-
geral, enquanto a Souza Ara- nadas no mercado de marke-
nha é a mais conhecida em ting direto, a pesquisa buscou 
São Paulo. Ainda com relação avaliar uma série de caracterís-
ao grau de conhecimento esti- ticas que revelam a opinião do 
mulado, a Datamidia.FCBi apa- cliente sobre o setor, como os 
rece em segundo lugar no total, requisitos que uma agência 
enquanto a Ogilvy detém a mes- deve ter para atender o cliente; 
ma posição com relação ao as qualidades; os critérios e 
mercado de São Paulo. cuidados que o cliente deve ter 

Nas menções espontâneas, para selecionar uma agência; 
o que se pode observar é um problemas que podem surgir 
grau de desconhecimento até no relacionamento, 
certo ponto elevado, já que Interessante notar que, 
um terço da amostra total não diferentemente do que se 
conseguiu lembrar um nome pode imaginar, a preocupa-
sequer de agência, enquanto ção com resultados não é uma 
no corte relativo ao mercado das características ideais que 
de São Paulo esse desconhe- uma agência de marketing 
cimento é um pouco mais direto deve ter na visão dos 
elevado, atingindo 40% dos entrevistados. O que os clien-
entrevistados. Enquanto Rapp tes querem na verdade é que 
Collins e SunMRM aparecem sua agência entenda muito 
como as mais mencionadas bem os seus negócios e o 
espontaneamente no merca- público-alvo. Muito próximo, 

A Ogilvy One foi considera
da a melhor agência de mar
keting direto na opinião de gran
des anunciantes brasileiros, de 
acordo com a primeira pesqui
sa do setor feita pelo EP -
Escritório de Pesquisa Eugênia 
Paesani, para o caderno Ma
rketing Direto & Promocional, 
de Meio & Mensagem. A agên
cia alcançou quase a metade 
das menções neste item e foi 
seguida da Rapp Collins, que 
conquistou a segunda posição 
com o voto de quase 40% dos 
entrevistados. Três agências 
aparecem na terceira posição 
com os mesmos 3 1 % : Datami-



em grau de importância, apa- marketing direto é o principal 
rece a criatividade, que é va- fator que pode causar o de-
lorizada para metade da amostra. sentendimento entre as partes. 

Quando se trata de critérios Mesmo assim, os clientes, 
para a escolha de uma agên- em sua grande maioria, têm a 
cia, os clientes avaliam que é preocupação de obter refe-
mais importante o histórico rências e avaliar a confiabili-
positivo que a empresa de- dade da agência na hora de 
tém no mercado até mesmo contratar seus serviços. Nes-
do que o grau de conheci- se sentido, o conhecimento 
mento que esta agência pos- das ferramentas de marketing 
sa ter das ferramentas do direto e a preocupação que 
marketing direto. Mas parado- uma agência pode ter por re-
xalmente, os entrevistados sultados são itens considera-
apontam que o desconheci- dos, porém com peso bastan-
mento das ferramentas de te abaixo das expectativas. 



Text Box
Fonte: Marketing Direto & Promocional, p. 4-6, 21 jul. 2003.




