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Mercado

Não faltam temas polêmicos 
a serem discutidos entre anun-
ciantes e agências de marketing 
promocional. Como uma boa 
conversa sempre é a melhor 
maneira de se aparar arestas, a 
Associação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA) e a Associação 
de Marketing Promocional 
(Ampro) resolveram firmar 
um convênio. Pelo acordo, 
representantes dos dois lados 
começaram a dialogar para 
tentar definir boas práticas 
de mercado, nome dado às 
recomendações enviadas pelas 
entidades aos respectivos asso-
ciados sobre como se compor-
tar dentro de parâmetros que 
preservem os anseios de todos 
os envolvidos.

“A idéia de fazer um con-
vênio já vem de algum tempo, 
e foi importante saber que 
encontramos apoio na ABA 
para levar o projeto adiante”, 
informa Elza Tsumori, presi-
dente da Ampro e diretora da 
agência Ativadora de Negócios. 
“Achamos a possibilidade de 
conversar com a Ampro muito 
pertinente”, confirma Simone 
Terra, presidente do Comitê  de 
Promoção, Trade e Varejo da 
ABA e da consultoria  Simone 

Boas práticas em parceria
ABA e Ampro fazem acordo para discutir propostas em comum sobre temas polêmicos que envolvem a atividade 
José Paulo Sant’Anna

Objetivos do acordo ABA/Ampro

1.
Transferir os benefícios dos associados de uma entidade para outra,  
em especial nos cursos oferecidos

2.
A ABA endossa o processo de certificação de agências lançado pela Ampro. Recomendará a seus 
associados que dêem preferência às agências certificadas a partir de julho de 2009 

3.
A entidade também vai estimular os anunciantes a utilizarem, desde já, na realização  
de concorrências, os parâmetros recomendados pelo processo de certificação 

4. A ABA vai desenvolver para seus associados o Guia de Melhores Práticas de Briefing

5.
Um grupo de trabalho formado por representantes das duas  
entidades discutirá modelos de remuneração 

6. As entidades discutirão questões relativas a direitos autorais

7. Criar um grupo de trabalho voltado para o desenvolvimento de técnicas de promoções conjuntas

8. Divulgar, de forma conjunta ou isolada, a existência do convênio firmado

9. Colaborar na distribuição de materiais de interesse aos associados.  

10. Organizar o evento Marketing Promocional Brasil 2009, a ser realizado em abril  

Fonte: Ampro

Terra Soluções de Mercado.  
Os entendimentos se ini-

ciaram há alguns meses e evo-
luíram durante a realização 
do IV Congresso Brasileiro de 
Publicidade, realizado em São 
Paulo no mês de julho. No dia 
8 de agosto, as entidades lança-
ram um texto com objetivos e 
compromissos comuns. 

No comunicado, encontram-
se vários quesitos. Alguns vão 
exigir muitas conversas — caso 
da organização de concorrên-
cias, das formas de remuneração 
ou da definição de políticas sobre 
direitos autorais. Outros foram 
facilmente trazidos a consenso, 
como o que prevê a transferência  
de benefícios oferecidos aos 
 associados das entidades e o que 
aborda os descontos nas matrí-
culas de cursos oferecidos pelas 
duas partes (ver quadro com 
os principais tópicos a serem 
discutidos). Dificuldades à par-
te, todos concordam: a vontade 
de conversar é um aspecto para 
lá de positivo. 

A.C. e D.C.
“O processo de certificação 

de agências lançado pela Ampro 
no último mês de março será 
uma linha divisória do processo 

dores de serviços adquirem o 
conhecimento aprofundado das 
necessidades dos clientes e pla-
nejam as ações mais adequadas 
para os diversos momentos. Na 
prática, no entanto, nem todos 
os anunciantes apostam nessa 
estratégia. Não são poucos os 
preferem realizar concorrências 
a cada job com a participação de 
várias agências. 

Por nem sempre saber do 
que cada agência é capaz, a 
seleção muitas vezes é deter-
minada pelo fator preço. Não 
raro, são contratadas empre-
sas com estruturas impróprias 
para o trabalho em questão, e 
o retorno esperado pelo cliente 
vai por água abaixo. A prática é 
agravada pelo fato de existir um 
número muito grande de agên-
cias especializadas — trata-se 
de um mercado muito pulveri-
zado. Sem falar que o turn over 
entre empresas pequenas do 
ramo é muito grande. “Muitas 
não possuem o domínio das 
disciplinas que vendem para o 
mercado”, diz o representante 
da Ampro.  

O cenário vem se agravando 
muito nos últimos quatro anos. 
Para Zicard, ele prejudica o se-
tor promocional como um todo. 
“Por problemas como esses, 
nasceu a idéia de se criar uma 
certificação por competência, 
que seja dada para as agências 
a partir de premissas rígidas”, 
justifica o presidente do Con-
selho da Ampro. Para ele, o 
certificado é uma referência, 
um farol que ilumina os clientes 
interessados em conhecer o que 
cada agência é capaz de oferecer. 
“Será um diferencial importante 
para o anunciante escolher a 
prestadora de serviços. Caso 
ele selecione uma que não tem 
condições, a responsabilidade é 
dele”, explica. 

Simone concorda. Para ela, é 
importante para os anunciantes 
conhecer as agências com capa-
cidade para entregar os serviços 
contratados. Por isso, no texto 
publicado pelas duas entidades, 
encontra-se um item no qual 
a ABA recomenda aos seus 
associados que eles dêem pre-
ferência às agências certificadas  
a partir do próximo ano. “Os 

Elza, da Ampro, detalha esforço financeiro
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de profissionalização do mar-
keting promocional brasileiro. 
Pode-se até dizer que a história 
do setor será dividida em antes 
e depois da certificação — ou 
A.C. e D.C”, brinca João Carlos 
Zicard, presidente do Conselho 
da Ampro e da Zicard Marketing 
Promocional. 

O que a certificação tem a 
ver com o acordo entre a ABA 
e a Ampro? Simone, da ABA, 
explica que a idéia da parceria 
surgiu quando a Ampro pro-
moveu o lançamento do selo 
de qualidade na associação dos 
anunciantes. “Eles vieram con-
versar com a gente, e achamos 
a idéia muito interessante. Desse 
primeiro contato, o diálogo evo-
luiu para outros temas”, conta a 
dirigente. 

Simone e Zicard concordam 
que o regime de trabalho ideal 
entre agências e anunciantes é 
o que prevê contratos de longo 
prazo. Dessa forma, os presta-
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Hoje não há empresário 
que não reclame da exces
siva carga tributária vigente 
no País. Neste cenário pouco 
animador, as agências ligadas 
ao setor receberam uma boa 
notícia. A Associação de Mar
keting Promocional (Ampro) 
conseguiu, de forma pioneira, 
junto à Comarca de São Paulo, 
uma liminar que permite às 
associadas com escritório na 
capital paulista o abatimento 
da base de cálculo do ISS 
das receitas de terceiros in
cidentes nas campanhas que 
produzam ou planejem para 
seus clientes. Dessa forma, o 
cálculo desse imposto passa a 
ser feito com base na quantia 
relativa aos honorários das 
agências cobrados para a rea
lização dos trabalhos. 

Paulo Focaccia, sócio do 
escritório Almeida Tavares e 
Focaccia, que presta serviços 

de advocacia para a Ampro, 
explica que foi preciso dife
renciar o conceito de receita 
e o da simples entrada de 
recursos nas empresas. “Na 
base de cálculo do ISS estava 
sendo levada em conta toda 
movimentação que passava 
pela conta corrente da em
presa, independentemente 
do destino desse capital. O 
correto é que o ISS incida 
apenas sobre o preço efetivo 
do serviço”, informa.

“Essa vitória representa 
um ganho considerável para 
as agências”, comemora Elza 
Tsumori, presidente da as
sociação. Ela explica que o 
que acontecia antes era uma 
clara bitributação. “Antes, 
as agências que organizavam, 
por exemplo, eventos, cam
panhas de incentivos, ações 
de distribuição de brindes ou 
outros jobs, pagavam o impos

to sobre os valores pagos para 
os fornecedores contratados. 
Esses fornecedores depois 
pagavam o mesmo imposto 
novamente”, explica.

A vitória em São Paulo in
centivou a entidade a entrar 
na justiça com pedido similar 
em todas as cidades onde 
atuam empresas promocio
nais associadas à Ampro. E 
houve outras vitórias. “Con
seguimos liminares também 
em Curitiba e Londrina e já 
temos boas perspectivas de 
ganhar em outras cidades. 
Nos municípios onde a Jus
tiça negou a liminar ainda 
temos esperança, os juízes 
estão pedindo mais detalhes 
sobre o nosso tipo de tra
balho e também podem dar 
pareceres favoráveis”, revela 
Elza. O procedente também 
animou a entidade a entrar 
com ações, baseadas no mes

mo fundamento, para abater 
o PIS e o Cofins.

Focaccia alerta sobre a 
necessidade de os associados 
da Ampro apurarem corre
tamente o preço do serviço 
de Marketing Promocional. 
“É importante especificar 
em documentos contratuais 
e nas notas fiscais todos os 
valores correspondentes ao 
preço efetivo do serviço e os 
valores reembolsados e pagos 
aos terceiros contratados, 
para que não permita inter
pretação equivocada ao Fisco 
Municipal”, ressalta. O advo
gado lembra que a decisão 
ainda é liminar e que, no caso 
de uma reversão da medida, 
os associados da Ampro deve
rão recolher na íntegra todo 
o valor suspenso no prazo de 
30 dias, atualizado moneta
riamente, para que não haja 
incidência de multa.

Ampro consegue abater ISS
anunciantes precisam ter noção 
de que muitas vezes contratar 
um prestador de serviço que 
cobra pouco não compensa, o 
barato sai caro”, avalia.

Até agora, 13 agências já 
solicitaram à Ampro o selo de 
certificação. Duas já foram apro
vadas, a Zicard e a Ability. Uma 
terceira também deve receber 
o certificado em breve, mas seu 
nome ainda não foi divulgado. 
“Estimase que até o final do ano, 
aproximadamente 15 empresas 
do setor já contem com o selo de 
qualidade”, informa Zicard. 

A empresa responsável pela 
auditoria das agências é a suíça 
SGS, que atua em mais de 80 
países, está no Brasil há 75 anos 
e figura entre as principais em 
todo o mundo na emissão de 
certificados ISO. O selo de qua
lidade da Ampro é o primeiro do 
gênero em todo o mundo na área 
de comunicação. “Foi preciso 
desenvolver uma metodologia, 
resolvemos exigir mais do que 
os procedimentos presentes nas 
normas ISO”, conta Zicard. 

Para obter a certificação, 
os interessados devem seguir 
uma série de recomendações, 
além de se submeterem a várias 
diligências e inspeções. Os selos 
envolvem cinco competências 
distintas: promoção de vendas 
e merchandising; eventos; mar
keting de incentivo; marketing 
de relacionamento e fidelização; 
e web promotion. Os solicitantes 
podem ser aprovados em todas 
as disciplinas, segundo as áreas 
de atuação em que operam.  

Remuneração,  
direitos autorais...

Vários outros tópicos também 
prometem bastante discussão. 
Um deles, como não poderia 
deixar de ser, é a forma de remu
neração. Do fee mensal, sonhado 
pelas agências, ao menor preço 
oferecido durante as realizações 

Zicard elogia certificação das agências
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das concorrências, método ado
tado por um grande número de 
anunciantes, vai uma diferença 
enorme. “Quando trabalhamos 
com concorrências não consegui
mos obter fluxo de caixa e manter 
uma equipe adequada. É um de
sespero total”, revela Elza. 

De acordo com a presiden
te da Ampro, o mais difícil é 
convencer o anunciante de 
que é preciso separar a verba 
que remunera a agência pelo 
trabalho criativo daquela usada 
para desenvolver o trabalho e 
realizar tarefas como contratar 
fornecedores, adquirir materiais, 
etc. “Temos percebido que várias 
agências não estão conseguindo 
fechar as contas”, reclama. Ela 

ressalta que os especialistas 
precisam ter fôlego financeiro 
para se manterem atualizados. 
“A tecnologia se renova cons
tantemente. Temos de realizar 
muitas viagens para ficar a par 
do que acontece no mundo. Isso 
exige investimentos que devem 
ser mostrados de forma transpa
rente aos clientes”, avalia. 

Boa parte desses problemas 
pode ser resolvida caso o briefing 
passado pelos clientes seja apre
sentado com clareza. Não por 
acaso, um dos tópicos presentes 
no texto lançado pelas duas enti
dades é o de a ABA desenvolver 
para seus associados o Guia de 
Melhores Práticas de Briefing.

Outro ponto que promete 
acaloradas discussões é o re
lativo aos direitos autorais. As 
agências acusam que a prática de 
copiar mecânicas promocionais 
criativas e bemsucedidas é mais 
comum do que o desejável. A 
Ampro mantém assessoria jurí
dica para orientar os associados 
que se sentirem prejudicados.  

Problemas a parte, as duas 
entidades definiram investir em 
um acontecimento que promete 
ser bastante interessante para 
todos os interessados no tema. 
Elas vão organizar, no próximo 
mês de abril, o Marketing Pro
mocional Brasil 2009, primeiro 
evento do gênero realizado no 
País, organizado em parceria 
por representantes de agências 
e anunciantes.   
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