
des, o qual tem sido adotado pelos
maiores clientes e grupos mundiais de
comunicação comercial.

Na presente seleção não considera-
mos, no entanto, as empresas já clas-
sificadas na lista própria das agências
de propaganda que possuem departa-
mentos dedicados às demais áreas da
comunicação. Só entraram empresas
especializadas que se caracterizam co-
mo unidades operacionais e de negó-
cios independentes da agência de pu-
blicidade controladora ou associada.

Critérios tradicionais

Mantivemos, como temos feito des-
de o início desta série, a seleção com
base no tríplice critério de eficiência
profissional acima da média, estrutura
profissional adequada às áreas de atua-
ção específica e postura ética dentro
do padrão adotado pelo mercado.

Como as listas vêm crescendo ano a
ano, naturalmente em função da pró-
pria expansão dessas atividades, temos

toras de tarefas ligadas às áreas de pro-
moção, merchandising, incentivo,
branding, embalagem, design, marke-
ting direto, marketing de relaciona-
mento, contact center e correlatas -
além da logística de apoio às ativida-
des de marketing e trade marketing.

Na listagem que revelamos nesta
edição, será possível encontrar diversas
agências que também trabalham com
propaganda, mas que têm se dedicado
com grande ênfase aos campos do
chamado non advertising ou bellow
the Une (duas denominações muito
criticadas, mas ainda amplamente
empregadas) ou, ainda, da área conhe-
cida como serviços de marketing.

Nossa opção pelo termo comunica-
ção de marketing, feita há sete anos,
está baseada em um pensamento con-
temporâneo que define essas ativida-



sido instados a aplicar critérios mais rígi-
dos em sua definição. Um primeiro
passo está sendo dado neste ano, com a
eliminação de estruturas de menor porte
ou que apresentem sinais de envelheci-
mento e redução de performance.

Contudo, não é nossa intenção afir-
mar que não possam existir boas empre-
sas nas áreas citadas fora de nossa sele-
ção. O destaque é fundamentado em
nosso conhecimento das agências e
empresas atuantes nas diversas áreas
cobertas, com base nos trabalhos aos
quais temos acesso e aos perfis que tra-
çamos em nossa cobertura permanente
do setor, nas páginas semanais de
About, no conteúdo diariamente reno-
vado do www.portaldapropaganda.com
e analisando a performance das empre-
sas em boas premiações dirigidas, co-
mo o Festival Brasileiro de Promoção,
Embalagem e Design, o Globes Awards
e os Prêmios Abemd e ABT.

Dividimos as empresas listadas em
quatro categorias:

Em Comunicação Integrada estão as
agências que não apenas realizam diversas
atividades das áreas específicas cobertas,
mas que também têm feito interessantes
incursões pelo mundo da propaganda,
especialmente para clientes B2B.

Na área de Marketing Promocional
concentramos as empresas que reali-
zam tarefas em um dos campos do
universo promocional ou em diversos
deles, como promoção, merchandi-
sing, incentivo, eventos e sampling.

Na área de Marketing Direto, Mar-
keting de Relacionamento, Telemarketing
e Contact Center estão as agências e
empresas especializadas em algum des-
ses campos, que ofereçam planejamen-
to, criação, produção, execução e/ou
mídia. A oferta de assessoria de constru-
ção e gestão de databases, bem como de
CRM, foi considerada como fator
importante, mas não eliminatório.

As agências dedicadas a projetos de
Branding estão listadas na área de
Design e Embalagem, na qual destaca-
mos as empresas dedicadas ao campo
do design — incluindo programação
visual, desenho industrial e identidade
corporativa —, e ao desenvolvimento
conceituai, criativo e formal de embala-
gens. Como diversas dessas empresas
cada vez mais de dedicam a projetos
integrados de branding, acrescentamos
o termo à categoria e suas empresas
especializadas à lista, porém não incluí-
mos as consultorias e prestadoras de ser-
viços não criativos nessa atividade.



A área de Logística de Marketing,
criada há dois anos e acrescida em
2006 do termo Operação Promocional,
recebe mais uma denominação adicio-
nal: Trade Marketing. São três ativida-
des específicas, mas que, ao mesmo
tempo, confundem-se e crescem em
importância no cenário atual, justifi-
cando participar da nossa seleção, que
incorpora estruturas dedicadas a opera-
cionalizar todas as áreas de atividades
cobertas no espectro da comunicação
de marketing. Em alguns casos são
empresas pertencentes ou associadas a
grupos listados nas áreas tradicionais;
em outros, são organizações dedicadas
exclusivamente a essas atividades.

Crescem o número
e a abrangência

O que continua chamando a aten-
ção no campo da comunicação de mar-
keting é, primeiro, a crescente expansão
da quantidade de empresas especializa-
das no setor, como as próprias listagens
revelam. Além disso, continua a haver
uma ampliação da área de atuação
delas, tanto no eixo do marketing pro-
mocional, por um lado, como no de
branding, design e embalagem, por
outro. E o mundo do marketing direto
também se expande, especialmente em
direção ao database marketing, CRM,
universo interativo e o que se pode con-
figurar como contact center.

Também cresce bastante a quantida-
de das agências que tratam de todo o
espectro da comunicação integrada, in-

cluindo a propaganda. A tendência, na
verdade, é que poucas empresas estarão
mantendo foco em apenas uma ativida-
de, pois as complementaridades são evi-
dentes e os próprios clientes têm deman-
dado a oferta de serviços mais amplos.

Acreditamos que nos próximos anos
teremos uma consolidação na linha da
comunicação integrada para as organi-
zações de maiores dimensões; e em
torno de três pólos para as estruturas de
pequeno e médio portes: marketing
promocional, branding / design / emba-
lagem e marketing direto.

O setor de trade e logística de mar-
keting deverá crescer em torno de dois
pólos: dos grupos integrados e da espe-
cialização com ganho de escala e sofis-
ticação de recursos.

Como de hábito, faremos uma edi-
ção portfolio especial de About que
circulará até o final do primeiro
semestre do próximo ano, trazendo
perfil e trabalhos das Hot Tops Co-
municação de Marketing que deseja-
rem expor seus posicionamentos,
estruturas, capacidades e experiências.

Devido ao grande aumento da au-
diência do www.portaldapropagan-
da.com — que já ultrapassou a marca
de 120 mil visitantes únicos a cada mês
—, bem como ao seu potencial multi-
mídia e de permanente atualização,
iremos incrementar a divulgação do
portfolio das HTCMs com a ampliação
da área dedicada a elas no Portal; in-
cluindo ainda a possibilidade de atuali-
zação periódica e até a participação
exclusiva nesta nova alternativa.

Text Box
Fonte: About, a. 18, n. 887, p. 16-18, out. 2007.




