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“Sua participação enriqueceu bastante o processo, porém sua agência não foi homologada 
para continuar prestando serviços para nós. Agradecemos e esperamos contar com seus 
serviços no futuro”. Este foi o texto lacônico do e-mail recebido dias atrás por um amigo 
empresário sofredor desse mercado job a job do marketing promocional. Detalhe: a empresa 
emissora da mensagem usava os serviços da agência havia mais de 4 anos. 
 
Muitas das dezenas de jobs realizados receberam altos elogios e nunca houve algum trabalho 
que tivesse apresentado um problema que justificasse algum questionamento de qualidade, 
muito menos a dispensa da agência. Ao contrário, a agência era considerada grande parceira. 
Parceria que fora evocada várias vezes para que ela segurasse alguns micos cabeludos 
apresentados pelo cliente. Mas, vamos lá, parceiro é para essas coisas.  
 
Apesar de não ser uma “conta” e todos os jobs serem passíveis de concorrência, a agência 
sempre participava e tinha um nível razoável de vitórias. Chegou a realizar mais de 20 jobs 
num único ano! Trabalhou para todos os produtos da grande companhia. Por isso, quando o 
departamento de compras a chamou para um processo de homologação, incluindo um job fake 
para a concorrência, ninguém ficou preocupado. “Não é possível não nos considerarem 
homologados depois de 4 anos de bons serviços ininterruptos”, pensou o meu amigo 
empresário. Seria possível privilegiar um processo absolutamente frio, analisando-se 
simplesmente propostas pontuais (sabemos que muitas agências contratam “freelas”, que 
nunca mais trabalharão para aquele cliente, mas que geram grande impacto na 
concorrência)?.  
 
Quer melhor processo de homologação (homologação quer dizer também confirmação) do que 
4 anos de trabalhos verdadeiros, de qualidade inquestionável? Durante a apresentação para a 
homologação, sorrisos, tapinhas nas costas, marcação de happy hours e a cordialidade de 
parceiros de longa data. E agora, atônito, ele custava a acreditar no e-mail que recebera. E, de 
repente, as respostas ganharam tom absolutamente profissional e a tal parceria de longa data 
parecia nunca ter existido. Outra agência será considerada a grande parceira, se submeterá 
aos caprichos do cliente infiel por algum tempo, até que receba um e-mail lacônico e dê lugar 
a outra e depois outra e depois outra... 
 
Os processos de concorrências e de critérios para contratação de serviços de agências de 
marketing promocional foram objeto de um recente estudo específico, realizado em parceria 
por Ampro e ABA, que gerou um Guia de Melhor Prática – Seleção de Agências de Marketing 
Promocional (http://www.ampro.com.br/aba-ampro/). O fato da ABA, que representa 
anunciantes (nesse caso, contratantes de serviços de marketing promocional), estar 
preocupada com isso é alvissareiro, mas o problema não está só no processo de contratação 
de agências, mas também na manutenção de uma relação saudável cliente-agência ao longo 
do tempo. Principalmente quando a regra do jogo é a concorrência job a job.  
 
Num mercado competitivo como o que vivemos, o cliente polígamo e infiel se sentirá tentado o 
tempo todo a experimentar uma nova agência para ver se pinta algo fresh e, pior, 
estabelecendo critérios de remuneração leoninos. E ainda exigem exclusividade no segmento. 
E se você, dono de agência, não quiser se submeter, saia da frente porque tem uma fila de 
pretendentes, loucos para colocar no seu portfólio um trabalho para aquela empresa de grande 
expressão. Infelizmente, o problema não é uma exclusividade brasileira. 
 
Elza Tsumori e colegas da Ampro estiveram recentemente no México para mais um encontro 
da Fimapro (Federacion Iberoamericana de Marketing Promocional) e nos reportaram uma 
situação idêntica nos países hermanos. Será que essa é a única regra possível? Será que os 
contratantes de serviços se sentem realmente confortáveis nesse jogo de relações tão 
desiguais? Acredito fortemente no interesse de clientes bem-intencionados em manter uma 
relação ganha-ganha com as suas agências, mas o que vemos são muitos caindo em tentação 
no meio de tantas ofertas mirabolantes de agências que se comportam como verdadeiras 



mulheres de malandros, que se acostumaram a apanhar, a fazer qualquer coisa por um job. 
Até quando? 
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