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Agência pretende investir em CRM, embalagens, internet e não descarta aquisições no País.  
 
No ano passado, a The Marketing Store acompanhou de perto o movimento de aquisições e 
parcerias do mercado de marketing promocional no País. Apesar de não estar diretamente 
envolvida em fusões, a agência viu seu ex-presidente, Geraldo Rocha Azevedo, partir para a 
Neogama/BBH para comandar a área de serviços integrados. Em 2007, entretanto, a empresa 
prepara uma ofensiva. Planeja fortalecer as áreas digital, de CRM, e embalagens e, para isso, 
não descarta a formação de joint ventures.  
 
"É possível que a The Marketing Store faça aquisições no futuro, mas isso estará associado às 
necessidades de Martins Vieira Jr. (presidente do escritório brasileiro)", diz o CEO da rede The 
Marketing Store, David Bender. O executivo assumiu o cargo em janeiro e, na semana 
passada, fez sua primeira visita ao País. O mercado nacional, aliás, está entre os que mais 
crescem no mundo. No ano passado, o incremento foi de 13%, patamar superior ao da Europa 
e semelhante ao dos Estados Unidos. Para 2007, a expectativa é de crescimento entre 10% e 
12%  
 
"Temos uma série de projetos, mas vamos avaliar o comportamento do mercado primeiro para 
depois decidir em que investir. E existe sim a possibilidade de aquisições desde que haja 
necessidade", diz o presidente e diretor de criação da The Marketing Store do Brasil, Martins 
Vieira Jr.  
 
As áreas digital, CRM, design e embalagens são os principais focos da The Marketing Store, 
não só no Brasil, mas em âmbito mundial. "De um aspecto global, gostaríamos de estar 
preparados para oferecer aos nossos clientes promoção integrada", afirma David Bender.  
 
Para isso, a rede desenvolve centros globais de excelência. Em Birmingham, por exemplo, já 
existe um de embalagem e design. "Por que não levar isso para outros países? No Brasil, há 
expertise em promoção e ativação de marca. O objetivo dessa integração é justamente 
expandir a experiência para outros mercados", comenta Martins Vieira Jr.  
 
Segundo David Bender, Brasil e China vêm crescendo de forma significativa, porém com 
necessidades diferentes. Para o CEO, a interação entre consumidor e marca se dá de uma 
forma muito rica no País, o que é estratégico para a The Marketing Store justamente por ser 
uma agência que trabalha com ativação de marca. Além desta atividade, a empresa atua nas 
áreas de marketing experimental, interativo e de relacionamento.  
 
Em sua visita ao Brasil, Bender se aprofundou nos negócios para entender as necessidades 
locais. "Queremos saber como podemos ajudar o escritório com investimentos para que ele 
cresça cada vez mais", comenta o CEO da rede.  
 
Promoção em Cannes  
 
Martins Vieira Jr. avalia como positiva a inclusão da categoria de promoção no Festival de 
Cannes, o mais importante evento de publicidade do mundo. Pelo segundo ano, peças ligadas 
à essa área serão analisadas por um corpo de jurados, comandados justamente por um 
brasileiro, o ex-presidente da The Marketing Store, Geraldo Rocha Azevedo. "Se a promoção é 
um importante player no mercado de comunicação, Cannes teria de premiar. Isso mostra o 
reconhecimento da importância da ferramenta", avalia Vieira Jr. 
  
No ano passado, a The Marketing Store do Brasil foi uma das finalistas em Cannes, com um 
trabalho para a Brahma (AmBev). Para a edição de 2007, o presidente da agência não revela 
detalhes, mas afirma que Brasil e Inglaterra estão inscrevendo muitas peças. "Normalmente, 
os vice-presidentes criativos da The Marketing Store se encontram em Cannes, na mesma 
semana do evento, para discutir caminhos, insights, tendências e também, claro, participar do 
evento", comenta Vieira Jr.  



Segundo o criativo, embora a migração da verba da propaganda tradicional para o "non 
media" já venha ocorrendo, somente agora o anunciante começou a adotar com mais 
intensidade esse tipo de ações. "Há um entendimento que as ferramentas que nós temos em 
casa são extremamente úteis para ajudar na construção da marca e a atingir as metas", 
afirma Vieira Jr.  
 
"A hora em que o cliente entender de uma forma clara, ele vai usar ainda mais a nossa 
experiência. Isso não quer dizer que vão trabalhar com a gente, mas irão buscar mais as 
ferramentas no mercado. E quem tiver estruturado e bem-posicionado com certeza vai levar a 
fatia do bolo", complementa.  
 
Onda de aquisições  
 
No ano passado, o mercado de marketing promocional e eventos passou por uma verdadeira 
onda de aquisições e parcerias no Brasil. No segundo semestre de 2006, a Neogama/BBH 
recebeu novos sócios nas áreas de conteúdo e ativação de marca; a B/Ferraz, de Bazinho 
Ferraz, se juntou com a holding Ypy, que tem entre os sócios Nizan Guanaes, para a formação 
do BYpy. No mesmo período, a CIE Brasil, especializada em entretenimento ao vivo, anunciou 
uma parceria com a Motivare, de ativação de marca, para a formação da CIE-Motivare.  
 
kicker: Mercado nacional está entre os que mais crescem no mundo. Em 2006, o incremento 
foi de 13%, patamarsuperior ao da Europa  
 
kicker2: Rede desenvolve centros globais de excelência. Em São Paulo, por exemplo, já existe 
um de ativação de marca e promoção  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 fev. 2007. Comunicação, p. C6. 
 


