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Quase no fim da primeira década do século 21, a indústria da propaganda ainda não fechou 
consenso em torno de um nome que descreva eficientemente a família, de disciplinas da 
comunicação que não dependem de veiculação na mídia de massa, conhecida como "above the 
line". Por falta de um termo mais atualizado, as ferramentas de marketing direto, promoção, 
eventos, marketing de relacionamento, ponto-de-venda e, em alguns casos, até a internet 
continuam a serem chamadas coletivamente de "below the line" (BTL), expressão que, num 
mundo de comunicação integrada, soa tão desatualizada quanto "cair a ficha" em plena era da 
telefonia celular 3G. 
 
Independentemente disso, as disciplinas do BTL conquistaram um novo e cada vez mais 
importante papel no cenário da comunicação. E, junto com isso, maior representatividade 
financeira dentro das agências. No maior grupo brasileiro do setor, o ABC, a participação da 
divisão denominada B, em 2007, foi de 15% do total de receita da holding. "A projeção para 
2008 é que essa participação seja de 30%. E de 50% em 2009", revela o presidente do Grupo 
B, Bazinho Ferraz. "Pretendemos atingir esse patamar por meio de aquisições e aumento 
orgânico de faturamento", diz o fundador da BWerraz. 
 
LONGO PRAZO 
 
Ele explica que o B do ABC significa Branding Services e que congrega toda a família do que 
"antigamente se chamava BTL". Ferraz defende a denominação. "Marketing direto, esportivo, 
promocional e de relacionamento, eventos e trade são formas legítimas e eficientes de 
construção de marca e devem ser planejadas e realizadas a longo prazo, e não simplesmente 
serem vistas como recursos esporádicos para solucionar dificuldades momentâneas", afirma. 
Ferraz que trabalha desde o início com o Skol Beats, uma das iniciativas de BTL que se 
tornaram exemplo de como gerar valor de marca por meio de eventos proprietários. Graças ao 
Skol Beats, mais do que se posicionar em meio ao público jovem, a marca foi adotada por ele, 
ganhando uma consistente aura de modernidade. 
 
Para ter sucesso, uma marca não pode mais contar apenas com a mídia de massa. Ela tem de 
encontrar formas de fazer o consumidor ir ao seu encontro. É o que garante José Boralli, 
presidente da Momentum. "O mercado de ativação está crescendo porque os anunciantes 
sentem essa necessidade de proporcionar ao consumidor experiências que tangibilizem os 
valores da marca", diz. De acordo com ele, a propaganda tradicional trabalha sempre com a 
interrupção, seja em forma de break comercial ou de anúncio. "A tecnologia hoje ajuda as 
pessoas a evitar essas interrupções. Por isso, é preciso gerar demanda pelo contato com a 
marca", completa o executivo. Em 12 meses à frente da Momentum, Boralli contabiliza um 
crescimento de 20% no faturamento graças a uma proposta de fazer ativação de marca 
aplicando conceitos do ATL. Para isso, ele buscou talentos da publicidade para aplicarem sua 
criatividade nas ações. "O problema é que boa parte das agências e anunciantes não pensa em 
ativação como algo com continuidade, que deve ser planejado a longo prazo", comenta. Isso 
gera o que considera a maior dificuldade do segmento: não ter contas como as agências 
convencionais de publicidade. "O mercado de BTL ainda funciona no esquema job a job, e isso 
nos fragiliza enquanto empresa e também atrapalha o cliente, que fica sem continuidade nas 
suas ações de ativação", emenda. 
 
LINHA FLEXÍVEL 
 
Do mesmo modo que há uma migração de talentos do ATL para o BTL, é possível perceber que 
várias características típicas do below the line vêm sendo absorvidas pelas agências de 
publicidade. "Historicamente, o setor não era visto como rentável pelo mercado publicitário. A 
visão da maioria era que dava muito trabalho e pouco dinheiro. Mas quem atuava com BTL 
aprendeu a construir valor agregado (de branding) nas ações e a entregar um resultado 
mensurável. E isso é extremamente atraente para o cliente", afirma Aurélio Lopes, presidente 
da Giovanni+DraftFCB. Atualmente o BTL responde por 45% do faturamento da agência (fatia 
que, no caso, inclui internet), enquanto 55% vão para a mídia de massa. "A minha aposta é 



que, até o fim de 2010, os dois vão empatar", diz Lopes, que prevê crescimento total de 25% 
para este ano. "Hoje vemos volumes e verbas aumentando no BTL, e isso nasce de uma 
pressão muito forte por parte dos anunciantes para que a agência dê mais resultado por 
menos dinheiro", completa. 
 
Marcos Quintela, diretor geral e CEO da Y&R, a maior agência em faturamento de mídia do 
Brasil, segundo o ranking Agências & Anunciantes, explica o crescimento dessas disciplinas a 
partir dos resultados expressivos que os clientes estão conseguindo com investimentos 
menores. "De forma geral, o BTL está mais rentável que antigarnente. Os anunciantes têm 
feito mais ações e investido mais em cada uma das iniciativas", diz Quintela, que vê a ampla 
oferta de serviços como mais uma forma de proteger a relação da agência com o cliente e de 
manter a sua fidelidade. 
 
Pioneiro na oferta de comunicação integrada, o Grupo Total, por sua vez, há anos incorporou o 
BTL à anatomia das suas campanhas. "Ninguém hoje vive de uma só mídia. Então as marcas 
têm de participar dos vários momentos da vida de um consumidor para colherem os resultados 
que buscam", afirma Antônio Fadiga, CEO do Grupo Total. 
 
O PAPEL DO DIGITAL 
 
Outro ponto a favor do desenvolvimento do BTL é a sua relação com o mundo digital. "Hoje, 
dos 350 funcionários da Giovanni+DraftFCB, 30% estão exclusivamente ou parcialmente 
focados na área digital. Isso é importante porque o consumidor passa boa parte do tempo no 
mundo digital", revela Lopes, que admite que o investimento nessa área se justifica pelos 
resultados que traz ao processo de branding, e não porque traga resultado financeiro. "O 
mundo digital ainda não faz as agências ganharem dinheiro. Mas a rentabilidade a curto prazo 
não é o objetivo desse investimento e sim a construção de experiência. 90% dos nossos 
clientes têm pelo menos uma atividade digital com a gente", acrescenta. 
 
Ao mesmo tempo em que a internet e o celular funcionam como aliados e veículos para as 
ações de BTL, eles geram nas pessoas uma sede por experiências no mundo real. "As pessoas 
querem viver experiências no mundo físico. Só a realidade virtual não satisfaz. Por exemplo, o 
fã de um artista pode fazer download de música, baixar clipes, participar de comunidade, mas, 
por mais que o digital traga oportunidades de contato, nada substitui a sensação de estar num 
show ao vivo", observa Boralli, da Momentum. 
 
Vale notar que a rápida expansão do BTL ocorrida nos últimos dois anos coincide com o 
aumento do índice de digitalização da sociedade. "A popularização da internet deu um grande 
impulso para o B. Não há como fazer ações como Skol Beats ou GAS Sound Festival sem 
internet. A web é um meio para a viralização das marcas", aponta Ferraz. 
 
"Na verdade, a tecnologia e a mobilidade tiraram as pessoas do sofá. As pessoas não deixam 
de sair de casa para não perder um programa de televisão. E mais, quando estão em casa 
estão em múltiplas mídias", afirma o presidente da Ogilvy Action, Adrian Finch. "Quando o 
consumidor estava só na mídia de massa, a fórmula das campanhas era ATL com 70% da 
verba e BTL com 30%. Como o hábito do consumidor mudou, já que ele está mais complexo e 
mais exigente, essa relação de investimento também tende a mudar, na direção de ter mais 
dinheiro vindo para o BTL", diz. Ele conta que a área de ativação foi uma das que mais 
cresceram no grupo, com um aumento anual aproximado de 20% nos últimos três anos. 
 
Segundo Finch, a alta rotatividade dos executivos de marketing é outra razão para o aumento 
dos investimentos em ativação. "Os diretores de marketing ficam menos tempo no cargo e, 
para ter resultados imediatos de venda, eles colocam mais dinheiro nas ações de ativação, no 
PDV. Essas ações ajudam a fixar a marca e seus atributos, além de incentivar as vendas. A 
propaganda tradicional de construção de marca é um processo que toma mais tempo", 
descreve. Finch analisa também que, antes, o processo de surgimento de uma campanha era 
mais linear: ele se originava no filme ou no press e era adaptado para outras mídias. "Hoje, 
uma campanha pode surgir da internet ou de uma ação de PDV. Um anúncio de TV pode ser 
inspirado no trabalho feito para outros meios", argumenta. Em relação ao crescimento dos 



investimentos em BTL, ele aponta a profissionalização dos varejistas como mais um fator de 
valorização do BTL. "Como ficou mais caro fazer ações no PDV — nos últimos cinco anos os 
custos praticamente dobraram —, os anunciantes passaram a exigir uma comunicação mais 
eficaz e a pressão por resultados dos investimentos aumentou", descreve o executivo da 
Ogilvy Action. 
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