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Balanço

Quanto o momento econômi-
co mundial — abalado pela crise 
no mercado norte-americano — 
pode atingir o Brasil, ainda não 
se sabe. Apesar disso, um fato 
se desenha neste cenário: o ano 
de 2008 talvez seja o melhor do 
marketing promocional de todos 
os tempos. É o que afirmam 
representantes das principais 
agências do setor. 

Não existem números oficiais 
que transmitam a dimensão exa-
ta desse movimento. E, mesmo 
que existissem estudos especí-
ficos para fazer tal radiografia, 
hoje em dia não seria nada fácil 
realizar essa tarefa. Multiplicam-
se as campanhas que misturam 
ações nos pontos-de-venda, 
marketing direto, publicidade, 
relações públicas e outras ferra-
mentas de marketing. Agências 
outrora de publicidade prestam 
serviços de marketing promo-
cional. E vice-versa. É muito 
tênue a diferença entre as linhas 
de atuação. 

“O mercado está bem aque-
cido. A tendência repete o que 
vem ocorrendo nos últimos 
anos — a demanda por serviços 
está cada vez maior”, garante 
Elza Tsumori, presidente da 
Associação de Marketing Pro-
mocional (Ampro) e diretora da 
agência Ativadora de Negócios. 
Ela acredita que o mercado vai 
movimentar em 2008 algo em 
torno de R$ 30 bilhões, com cres-
cimento entre 10% e 15% sobre 
os números do ano passado — 
aproximadamente R$ 27 bilhões, 
de acordo com estimativas.

O sentimento positivo não 
significa que o setor esteja 
isento de preocupações. “O 
nosso mercado é muito pul-
verizado, e as agências de 
publicidade entraram em nos-
so mercado”, informa. Esse 
excesso de empresas estimula 
a realização de concorrências 
com muitos participantes, nas 
quais os preços ficam muito 
achatados. “A rentabilidade do 
setor caiu, estamos trabalhan-
do muito e ganhando pouco”, 
queixa-se. De acordo com Elza, 
a Ampro hoje conta com 238 
associados, que devem movi-
mentar 80% do total do setor. 
Ao todo, ela estima existir 
entre 500 e 600 agências ativas 
no Brasil, das quais muitas são 
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pequenos escritórios mantidos 
por poucos sócios. 

Auli De Vitto, vice-presidente 
da Ampro e presidente da Forma 
Editora, cita uma pesquisa reali-
zada pelo Ibope para a entidade 
no ano passado para traçar uma 
radiografia do setor. “Todas as 
ferramentas estão crescendo. As 
ações nos pontos-de-venda lide-
ram, mas o marketing de incenti-
vo e os eventos tendem a crescer 
acima da média”, aponta. 

O estudo ouviu cem execu-
tivos de anunciantes que con-
trataram serviços de mar keting 
promocional, divididos entre 
representantes da indústria 
(57), serviços (20), comércio 
(14) e outros (8). No universo 
dos entrevistados, 66% contra-
taram ações promocionais nos 
pontos-de-venda, 53% marca-
ram presença em eventos, e 49% 
investiram em design gráfico ou 
comunicação visual, entre outros 
investimentos. Quando falam 
sobre a tendência de futuras 
contratações, as atividades nos 
pontos-de-venda mantêm a li-
derança, com 86%. Em segundo 
lugar aparece o marketing de 
incentivo, com 65%, seguido 
pelos eventos (53%). 

Dentre os pesquisados, 71% 
responderam planejar previa-
mente seus investimentos, con-
tra 29% que declararam investir 
quando enxergam oportunida-

des oferecidas pelo 
mercado. Para 61%, 
existe uma verba re-
servada para ações 
de mar keting pro-
mocional. Em 68% 
das empresas, a ver-
ba utilizada na ferra-
menta vem crescen-
do nos últimos três 
anos. Por outro lado, 
26% mantiveram o 
patamar anterior, 
e 6% reduziram os 
investimentos. 

Tradicionais
Quando avalia-

das individualmente, 
algumas das mais 
antigas agências na-
cionais do mercado 
mostram-se bastan-
te satisfeitas com os 
resultados que vêm 
obtendo. “As ações 
promocionais são as 
primeiras a serem utilizadas nos 
bons momentos da economia 
e as últimas a deixarem de ser 
nos maus. Hoje a economia está 
aquecida, há uma conjunção de 
fatores a nosso favor”, revela 
Fernando Figueiredo, presiden-
te da Bullet. Ele informa que, até 
o final de agosto, o faturamento 
da empresa deve ter crescido em 
torno de 63% em relação ao mes-
mo período do ano passado. 

Figueiredo destaca, entre os 
fatores que explicam o ótimo 
desempenho, a agressividade 
dos antigos clientes da agência, 
como Unilever, Itaú, Microsoft e 
Kibon. Ele também fala sobre a 
conquista de sete contas de res-
peito: BMW Motos, J. Macedo, 
Olympus, Visanet, Tetrapack, 
Pão de Açúcar e Volkswagen 
Caminhões. De quebra, aponta 
a profunda remodelação da 

agência, ocorrida 
em 2006. 

Uma novidade 
ficou por conta da 
montagem de uma 
unidade de eventos, 
atividade que a em-
presa não contava 
em sua carteira de 
serviços e que hoje 
é uma das mais lu-
crativas. Atualmen-
te, a empresa está 
estruturada para 
realizar projetos de 
marketing comple-
tos, inclusive os que 
necessitam de com-
pra de mídia.   

A Ponto, outra 
tradicional agência 
do mercado, não 
tem do que se quei-
xar. “Em 2007, a 
promoção bateu no 
teto. Neste ano, em 
uma estimativa con-

servadora, posso afirmar que 
vamos crescer 50%”, revela o 
presidente Marcelo Heidrich. Os 
clientes da agência têm nomes 
como GE/Dako, Mercedes-Benz, 
Chrysler, Procter & Gamble e 
Arno. Para o dirigente, o bom 
resultado se deve à nova fase 
do marketing promocional. “A 
atividade ganhou corpo, está 
mais profissional, mais estraté-
gica”, revela. 

Heidrich diz que hoje a 
Ponto está preparada para 
entender o comportamento 
do consumidor,  criar uma 
ação que utilize os canais de 
contato mais adequados aos 
públicos-alvos de seus clien-
tes, sejam eles os meios de 
comunicação tradicionais, o 
varejo ou qualquer outro. “O 
branding faz parte do negócio, 
e as ações fora dos pontos-de-
venda passaram a fazer parte 
de nosso planejamento. Não 
acreditamos no modelo de 
várias agências, nem mesmo 
na comunicação 360º. Acre-
ditamos em uma agência que 
saiba integrar valores úteis aos 
clientes”, diz.

A B\Ferraz também cresce 
em ritmo acelerado. “Vamos 
atingir nossa meta de 20% de 
crescimento neste ano. O primei-
ro semestre foi bom, e os meses 
de julho e agosto — quando são 

Fernando Figueiredo, da Bullet: “As ações promocionais são as 
primeiras a serem utilizadas nos bons momentos da economia e 
as últimas a deixarem de ser nos maus”

De Vitto, da Ampro, identifica áreas que crescerão acima da média

Bazinho Ferraz, da B\Ferraz: produção de projetos diversificados 
que utilizam vários meios e são frutos do entrosamento entre 
criação, atendimento e planejamento
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feitos planejamentos para vários 
projetos — foram bem acelera-
dos. Temos participado de algu-
mas concorrências e de projetos 
para o verão”, explica Bazinho 
Ferraz, presidente da agência e 
da porção B do Grupo ABC, que 
reúne uma série de agências 
prestadoras de serviços de co-
municação. Entre os clientes da 
B/Ferraz, encontram-se Ambev, 
Casas Bahia, Audi, Adidas e o 
portal Terra.

Uma das especialidades 
da agência é a organização de 
grandes festivais de música 
— casos do Skol Beats, GAS 
Festival e Planeta Terra (ler 
mais à pág. 60) —, mas a 
empresa tem formação multi-
disciplinar. “Temos, em nossa 
equipe, muitos funcionários 
que conhecem temas variados, 
como música, moda e espor-
tes”, diz Bazinho. Para ele, o 
time é capaz de gerar projetos 
diversificados, que utilizam 
vários meios e contam, para 
seu sucesso, com a atuação 
muito entrosada de criação, 
atendimento e planejamento. 

A Mix Brand Experience, 
com expertise em eventos, 
ações promocionais, conteúdos 
diferenciados de mídia e outros 
projetos, foi criada em 1996. 
A agência ganhou um forte 
reforço no seu time de sócios 
no começo deste ano. Foi o 
publicitário Paulo Giovanni, que 
no final de 2007 se desligou da 
Giovanni+DraftFCB, fundada 
por ele e que hoje está entre 
as maiores agências de comu-
nicação do País. O dirigente 
também foi ex-presidente da 
Associação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA).

“Mudei, depois de mais de 
30 anos como presidente da 
Giovanni, porque hoje a ação 
promocional é muito relevan-
te para os anunciantes. Os 
balanços dos grandes grupos 
demonstram que as atividades 
no media movimentam volu-
mes financeiros maiores do que 
os feitos na mídia”, explica o 
novo sócio da Mix. Ele informa 
que, nos últimos 12 meses, a 
Mix cresceu nada menos do 
que 318%. O espaço ocupado 
pela sua sede, que era de 500 
metros quadrados, dobrou. A 
empresa conta com clientes 

Marcelo Lenhart, da Hands: “A criatividade é um instrumento, 
mas o resultado é imprescindível”

A valorização do marke-
ting promocional no século 
21 motivou muitos profissio-
nais a inaugurarem agências. 
Muitas dessas empresas se 
consolidaram e hoje come-
moram bons resultados e a 
conquista de trabalhos para 
clientes de renome. “No pri-
meiro semestre, crescemos 
30%”, revela Guilherme de 
Almeida Prado, diretor geral 
da Plano1, agência no merca-
do há sete anos e que tem em 
sua carteira de clientes nomes 
como Reckitt Benckiser, Aji-
nomoto e Mars. 

De acordo com Prado, um 
dos diferenciais da agência 
em relação às concorrentes é 
a adoção de cálculos voltados 
para a mensuração das ações 
promocionais. “Mensurar os 
resultados ainda não é uma 
prática comum no mercado 
promocional”, reclama. Para 
ele, isso ocorre porque os 
clientes brasileiros ainda não 

O crescimento das novas agências

têm essa cultura. “Quando come-
çamos a medir a eficácia de uma 
campanha, vamos corrigindo os 
defeitos, melhorando”, diz.   

“A criatividade é um ins-
trumento, mas o resultado é 
imprescindível”, receita Marcelo 
Lenhart, sócio da Hands, outra 
agência há sete anos no mer-
cado. “Começamos sem muita 

pretensão e focados no público 
jovem”, conta o dirigente. Com 
o tempo, a idéia foi florescendo. 
“Crescemos mais de 200% nos 
últimos três exercícios”, diz. A 
agência conta com clientes de 
grande porte, como Coca-Cola 
Femsa, Air France e Adidas, 
entre outros. Um case da agên-
cia que conseguiu resultados 

surpreendentes foi o “Boteco 
Sol”, desenvolvido para a mar-
ca de cerveja em faculdades.

O público universitário, 
por sinal, é a praia da agência 
Mundo Universitário, criada 
em 2003. “Esse é um público 
com cerca de 6 milhões de 
pessoas, distribuído em mais 
de 2,3 mil universidades, 
que consome e influencia o 
consumo em casa”, justifica 
o diretor geral Caio Roma-
no. Ele explica que a idéia 
tem sido bem aceita. “Tra-
balho muito com agências 
interessadas em atingir esse 
público”, diz. Por exemplo: 
a agência foi a responsável 
pela campanha de marketing 
de guerrilha criada para o 
lançamento do novo modelo 
do Ford Ka e que atingiu 
mais de 50 universidades 
em todo o Brasil. “Esse ano 
vamos ter um crescimento 
de faturamento entre 60% e 
70%”, informa.

bastante expressivos, como 
Vivo, Gillette, Pantene, Havaia-
nas, Santander, MasterCard e 
O Boticário. 

“Na nossa visão, a expe-
riência de marca feita de forma 
criativa é mais importante do 

que uma campanha na mídia”, 
opina Giovanni. Ele cita cases 
muito interessantes de sua nova 
agência, como a montagem da 
árvore de Natal do Santander 
na cidade de São Paulo e uma 
ação promocional feita no li-
toral no último verão, em que 
os banhistas podiam comprar 
picolés da Kibon e pagar com 
cartões MasterCard.

Prestes a completar 30 anos, 
a SM espera crescer entre 30% 
e 35% em 2008. Da mesma 
forma que outras agências, os 
resultados obtidos até agora são 
creditados ao bom momento da 
economia brasileira e, também, 
à transformação da prestação de 
serviços. “Estamos oferecendo 
soluções completas”, resume 

Daniela Rubini, vice-presiden-
te de atendimento. 

Ela explica que essas 
ações são criadas em unici-
dade com os conceitos de 
publicidade adotados pelos 
clientes. “De dez trabalhos 
que realizamos, oito são feitos 

com o envolvimento das 
agências de adverti-

sing”, afirma. En-
tre os clientes 
da agência, 
encontramos 
a Brastemp, 
para a qual 
foi criado um 
caso curioso. 
“ M o n t a m o s 

Paulo Giovanni, da Mix Brand Experience: “Os balanços dos gran-
des grupos demonstram que as atividades no media movimentam 
volumes financeiros maiores do que os feitos na mídia”

um laboratório móvel que vi-
sita os pontos-de-venda onde 
são apresentados testes de 
resistência das máquinas aos 
vendedores, para que haja um 
incremento de percepção da 
marca”, conta Daniela. 

Grandes grupos
O mesmo clima de otimismo 

apresentado pelas agências na-
cionais independentes também 
permeia o cotidiano das per-
tencentes aos grandes grupos 
de comunicação. Adrian Finch, 
diretor regional para a América 
Latina da OgilvyAction, braço de 
marketing promocional do Gru-
po Ogilvy, não revela números 
sobre o desempenho da agência 
neste ano. Mas sinaliza com re-
sultados positivos. “Os clientes 
estão investindo cada vez mais 
em ações promocionais. Elas não 
são feitas apenas para empurrar 
as vendas — essa área ficou es-
tratégica para a construção de 
marcas”, garante.

Para Finch, a atividade ga-
nhou com a alteração do cenário 
que vem ocorrendo no mundo 
da comunicação. “Hoje em dia, 
quase todos os pontos de con-
tato são estratégicos para uma 
marca, os clientes querem ações 
que pensam em tudo”, diz. Isso 
faz com que as campanhas nas-
çam de uma forma diferente do 
que ocorria no passado. “Antes, 
as idéias surgiam pensando na 

TV. Hoje a coisa não é tão linear, 
tudo é muito mais integrado”, 
diz. Entre os principais clientes 
da agência, estão anunciantes 
como Gillette, Arisco, Montilla, 
Lacta e Motorola.

“O ano está muito aquecido. 
Acho que nós vamos conseguir 
um crescimento de 20% em 
relação a 2007”, conta José 
Boralli, que assumiu no início 
do ano a presidência da Mo-
mentum, agência de marketing 
promocional ligada ao Grupo 
Interpublic. Para o executivo, o 
fortalecimento do consumo das 
classes média e baixa, fenômeno 
proporcionado pelo momento 
vivido pela economia brasileira, 
ajuda bastante.   

Para Boralli, há um decrésci-
mo das ações promocionais mais 
tradicionais, como as ações liga-
das aos sorteios, por exemplo. 
“Há um aumento significativo 
da demanda por ações de ati-
vação ou experiência de marca. 
As marcas hoje procuram ser 
relevantes no dia-a-dia dos con-
sumidores”, avalia. O quadro 
favorece as tentativas feitas para 
unir mundo físico, ativação e os 
pontos-de-venda com o mundo 
digital. “Todo o esforço feito para 
uma ação promocional não deve 
ficar limitado ao dia do aconte-
cimento. Isso é um desperdício. 
O mundo digital deve ser usado 
para uma maior interação antes e 
depois da campanha”, defende. 
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