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Os empresários do setor de marketing promocional apostam que 2008 será um dos mais 
produtivos para a atividade no País. A expectativa inicial é que o faturamento atinja R$ 27 
bilhões, um incremento de até 13% em relação a 2007, segundo a Associação de Marketing 
Promocional (Ampro). O ritmo acelerado de consumo da população motivado pelo aquecimento 
da economia, que contribuiu para um maior número de ações junto ao público, é o principal 
fator para a expectativa de incremento nos negócios. 
 
Além disso, o setor está vendo que as ações de promoção e merchandising, incentivo, 
relacionamento, web promotion e eventos também estão ganhando mais espaço entre os 
anunciantes brasileiros, que não se detêm apenas à publicidade tradicional para atingir seu 
público-alvo.  
 
"Verificamos que em determinados setores a verba dos anunciantes já está bem dividida entre 
o marketing promocional e a publicidade. Empresas de bebidas e de tecnologia, por exemplo, 
já aplicam cerca de 70% da verba total na divulgação de ações promocionais", afirmou Elza 
Tsumori, presidente da Ampro. 
 
O cenário apresentado pela executiva da Ampro é reforçado por Andréa Galasso, diretora-geral 
do Banco de Eventos, empresa da holding Clube, liderada por José Victor Oliva. A agência, que 
completará 20 anos, encontrou nas ações promocionais e de incentivo quase 40% de seu 
faturamento de 2007, que foi de R$ 74 milhões.  
 
O ano de 2008 já começou em ritmo acelerado, pois a empresa já alcançou 75% da meta de 
faturamento.  
 
"Este é com certeza um ano em que teremos um resultado elevado em relação aos anteriores, 
em função dos projetos aportados no ano passado. A meta de R$ 80 milhões será ampliada 
para R$ 85 milhões", contou Andréa em entrevista ao DCI.  
 
Alguns dos trabalhos que o Banco de Eventos vai coordenar serão o Quatro Rodas Experience 
2008, a 10ª Conferência Internacional Ethos e o 4º Congresso da Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade (Abap).  
 
Para Fernando Figueiredo, presidente da Bullet, "o setor está ganhando mais espaço, por que o 
momento está propício para as vendas. Fechamos o trimestre com aumento de 48% frente ao 
do ano passado, superando nossas expectativas. A meta de 20% de crescimento para este ano 
será revista", comemorou. Em 2007, o faturamento anual foi 52% superior ao de 2006, 
chegando a R$ 75 milhões. 
 
Segundo Figueiredo, o foco em produto, inovação e criatividade, e não apenas em resultado, 
colaborou para este desempenho. Em 2006 a Bullet deixou o grupo Momentum Worldwide, 
braço promocional da McCann Erickson. Para dar suporte ao plano estratégico da agência, será 
formada uma terceira equipe de Atendimento, Planejamento e dupla de Criação, com a 
contratação de mais nove profissionais. 
 
Aquisições 
 
Atentas tanto às necessidades quanto às tendências do mercado de anunciantes, as agências 
de marketing promocional estão mirando na aquisição de empresas ligadas a mobile marketing 
e tecnologia com o objetivo atuar com ferramentas diferenciadas e de oferecer um cardápio 
mais robusto de serviços especializados. 
 
Na holding Grupo ABC, abreviatura de Advertising, Branding e Content, liderada por Nizan 
Guanaes, Guga Valente e Bazinho Ferraz, a empresa "B", responsável pelo núcleo de serviços 
especializados, prepara-se para anunciar sete aquisições até 2009. 
 



"Vamos adquirir novas agências cada vez que surgirem novos meios de interação com o 
público: é uma forma de sempre estarmos afinados com o mercado", definiu o CEO do grupo e 
presidente da b\ferraz, Bazinho Ferraz. 
 
As agências que formam o braço de branding são b\ferraz, New Style, Hello, Sunset, Reunion e 
Tudo.  
 
"Passaremos a oferecer serviços de relações públicas, design, branding, incentivo, marketing 
cultural, entretenimento, endomarketing, mobile marketing e marketing viral", disse o 
executivo. 
 
De acordo com o CEO, o grupo B fechou 2007 com 15% do faturamento da holding ABC. Este 
ano a meta é chegar a 30%, e em 2009, atingir até 55% do total.  
 
"A perspectiva do mercado é direcionar mais verba a atividades complementares à 
propaganda, pois uma ação complementa a outra." 
 
No caso da b\ferraz, os resultados preliminares do ano seguem a tendência de crescimento do 
setor. Foram conquistadas as contas de RBS, Estadão e Adidas, além de renovado o contrato 
por mais dois anos com o Terra.  
 
Na opinião de Bazinho Ferraz, "os clientes estão visando mais as parcerias duradouras, 
igualmente como já ocorre no âmbito da propaganda". Este ano, a agência deverá crescer 
cerca de 30%, sendo que o faturamento bruto em 2007 chegou a R$ 74 milhões. 
 
Novos conceitos 
 
A criação de metodologias para otimizar o trabalho e surpreender os clientes é um canal que 
também traz grandes oportunidades de negócios para as agências. No mercado brasileiro há 
10 anos, a Momentum apresentou na semana passada o conceito Phygital, que envolve a 
marca com o consumidor fazendo uma conexão entre o mundo físico e o digital através de 
eventos, criação de conteúdo para Internet, marketing de varejo e promocional. "É a 
integração entre ações promocionais no mundo físico e no mundo digital como base de uma 
mesma idéia criativa", conceituou José Boralli, presidente da agência. 
 
Boralli tornou-se presidente há seis meses, quando a participação brasileira na agência foi 
comprada pela matriz. Desde então passou-se a investir mais na administração dos negócios e 
em infra-estrutura. Os resultados obtidos foram a retenção de 100% dos clientes, 20% de 
aumento no faturamento no trimestre e a conquista de seis novas contas. 
 
A Bullet também apostou nesse formato, e, com a utilização da plataforma Talkability, que 
integra mídias não tradicionais, vem registrando resultados positivos. Neste ano, chegaram à 
empresa clientes como VisaNet, Olympus, TetraPack e Volkswagen. 
 
 
Leia Mais: 
 
Grupo ABC mira novos negócios no mercado 
 
O sócio fundador do Grupo ABC, Nizan Guanaes, disse que pretende criar a ABC Participações 
para assumir participações acionárias em empreendimentos promissores não ligados ao 
mercado de comunicação. Dois projetos já estão na mira do empreendedor baiano: a nova 
companhia aérea Azul, de David Neeleman, cuja campanha de lançamento deverá ser criada 
pela Africa, e a expansão paulista da academia carioca A! Body Tech, de Alexandre Accioly, 
que, em São Paulo, estaria negociando a compra da Fórmula. 
 
Os planos de expansão visam a aumentar ainda mais o porte do Grupo ABC, que estreou na 
21ª posição no ranking dos maiores grupos globais de comunicação, o Agency Report, 
elaborado anualmente pela publicação americana Advertising Age.  



 
Esta foi a melhor posição já alcançada por uma empresa brasileira na lista. Em 2007, o 
faturamento da holding chegou a US$ 228 milhões, um crescimento de 42,1% em relação ao 
do ano anterior. Se a empresa tivesse figurado na lista em 2006, teria ocupado a 26ª 
colocação. 
 
O Grupo ABC nasceu em 2002 e atualmente é composto por 14 empresas, 1.500 funcionários, 
144 clientes. No ano passado, o grupo comprou aproximadamente R$ 2,5 bilhões em mídia. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B2. 


