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Acabo de participar do 5º EBEMP (Encontro Brasileiro de Empresas de Marketing 
Promocional), organizado pela Ampro (Associação de Marketing Promocional). Restrito às 
agências de marketing promocional, o evento colocou em discussão os quatro pontos da tese 
aprovada para o segmento de marketing promocional no IV Congresso Brasileiro de 
Publicidade. 
 
Os quatro pontos, que são realmente importantes para o negócio das agências voltadas ao 
segmento, são: Direito Autoral, Concorrência, Certificação de Agências e Remuneração. A 
mim, como vp da Ampro, coube debater a questão da Remuneração. 
 
O tom da discussão, uníssono, era: nós, agências, precisamos fazer valer a qualidade do 
nosso trabalho. E a tese aprovada no Congresso de Publicidade foi o estabelecimento de um 
piso de 15% sobre os valores do job como mínimo de remuneração para as agências. Eu 
acabei sendo a voz destoante da discussão. 
 
Embora seja um empresário do setor e, conseqüentemente, um dos interessados em obter 
remuneração justa e compensadora para os serviços prestados aos meus clientes, não me 
iludo com movimentos de dentro para fora, ou seja, as agências ditarem as condições de 
remuneração ao mercado.  
 
Essa atitude contradiz o livre mercado e os princípios mais modernos de marketing, que 
estabelece que o pricing deve ser regido de fora para dentro, sob a ótica de quem compra (do 
cliente) e não de quem vende. Houve um tempo, de baixa concorrência, em que o preço 
seguia a seguinte lógica: o meu custo é x, coloco uma margem y e esse será o preço final do 
meu produto ou serviço. 
 
Que maravilha se pudéssemos continuar com esse raciocínio. Mas a realidade é outra. Quer 
queiramos ou não, quem manda no mercado é o cliente. E ele não aceitará imposições. Não 
adiantará o chororô do segmento. Os negócios são regidos por trocas justas. O cliente quer o 
melhor serviço pelo menor preço. Ponto! Cabe a nós, prestadores de serviços, montar uma 
equação que atenda a essas regras. Se não julgarmos a troca justa, saímos do jogo. Simples 
assim. E se um concorrente nosso topar as regras do cliente e entregar um serviço de valor, 
bom para ele. É verdade que nos incomoda a forma às vezes pouco respeitosa com que 
clientes e prospects nos tratam em concorrências e mesmo na contratação de serviços. É 
também verdade que alguns de nossos serviços são comoditizados por compras, que tendem 
a não ver valor em aspectos intangíveis como criatividade e planejamento, por exemplo. 
 
O que me parece mais apropriado, mais do que tentar estabelecer regras de remuneração, é 
“catequizar” o mercado quanto ao real valor do nosso trabalho. Quem consegue mostrar 
valor, obtém remuneração justa. 
 
Outro dia fiquei no meio de uma discussão entre marketing e compras de um bom cliente da 
minha agência. Compras dizia que o nosso orçamento para determinado job estava “caro” 
(porque cobrávamos criação, planejamento, além de um percentual sobre os custos do job). 
E a defesa do marketing foi maravilhosa: “Pode ser, mas a última idéia deles nos fez vender 
1,5 ano de produção”. Isso é criar valor. 
 
É inegável o valor de recomendações de remuneração advindas de uma associação séria 
como a Ampro. E elas já existem. E são bastante abrangentes. Como balizadores e referência 
para o mercado, elas são preciosas e devemos usá-las sempre que haja dúvida, por parte do 
cliente, quanto às formas de compensação usuais do mercado. O que me parece utópico, 
porém, é o estabelecimento de 15% de piso.  
 
Até porque não deve existir “a” forma de remuneração. Precisamos estar preparados para 
formas tailor-made de remuneração. Exemplos: fee mensal, fee + %, time sheet, só %, 
success fee etc. E tudo isso não é novo, está no site da Ampro. 



 
Enfim, sou favorável a todas as discussões que proporcionem melhores condições de trabalho 
para o nosso segmento e o 5º EBEMP foi muito positivo nesse aspecto. Mas prefiro dedicar 
todo o nosso esforço de classe junto aos clientes no sentido de tentar fazê-los entender 
melhor o que fazemos e perceber o valor do que temos a oferecer.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 out. 2008, p. 8.   


