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Apesar de estar à frente de operações de marketing promocional há pouco mais de um ano, 
primeiro na 360o e agora na Momentum, o executivo Marcos Lacerda, conhecido como "Mala", 
é íntimo da ferramenta. Entre outras atividades, atuou na formatação do Skol Beats. Oriundo 
da área de atendimento em agências como F/Nazca S&S, DM9DDB, W/ Brasil, Y&R e 
MatosGrey, o jurado brasileiro do Promo Lions vê chances para o País, mas vê hiato da 
produção local, se comparada aos mercados dos Estados Unidos e Inglaterra.. 
 
Está preparado para a missão de representar o mercado brasileiro no Promo Lions 2010? 
Nesse aspecto, estou sempre no gerúndio. Mas muito animado para a missão de representar o 
Brasil no festival. 
 
Como o Brasil se insere na cena competitiva desta disciplina do marketing? 
Não sei como isso vai se reverter em premiação, mas sinto que o Brasil tem bons materiais 
inscritos. Conversei muito com o Marcello Heidrich, da Ponto de Criação, que integrou o júri no 
ano passado, para entender algumas dinâmicas do julgamento do Cannes Lions. Temos que 
ter muita humildade, interesse e tranquilidade para defender o Brasil. Temos poucos Leões em 
Promo, mas podemos melhorar o histórico. Outro ponto é que não inscrevemos muitos 
trabalhos. Não vejo mudança nesse comportamento este ano. Por outro lado estou muito 
animado. 
 
0 Brasil está maduro? 
Estamos em processo. Os trabalhos, a seriedade, o desenvolvimento das agências e a 
migração de profissionais de grandes agências para a área vêm agregando massa crítica para 
a visão do setor ser mais estratégica. Há alguns anos a promoção era muito tática e 
operacional. Nomes como a B/Ferraz, Bullet, Momentum e 360°, só para citar alguns, atuam 
na área de negócios do cliente e não só para apagar incêndios. E preciso separar o joio do 
trigo. Nada contra os entrantes, mas os curiosos precisam de mais conhecimento. Essas 
ofertas causam confusão nos clientes. Há mercado, mas é fundamental entender o potencial 
de cada fornecedor. Uma solução meramente operacional demanda riscos. Outro dia vi na 
praia uma promotora atuando para uma cervejaria, mas ela tinha vínculo informal com a 
empresa. E se acontece alguma coisa? Quem vai ter problemas é o anunciante. O grande 
desafio da promoção e do evento é fazer acontecer. Não há tempo para segunda época. 
Funciona como um comercial ao vivo. 
 
0 que falta? 
Um link maior entre o físico e o digital. Chamamos essa fusão na Momentum de Phigital. O 
Brasil é um grande consumidor e aberto às abordagens digitais. Todo mundo fala que faz, mas 
a conexão digital é fundamental para ativações, promoções etc. Um benchmark importante é o 
merca do norte-americano, pelo volume, experiência e capacidade criativa. A Momentum em 
Nova York tem áreas de conteúdo, administração de carreiras e live events, por exemplo. No 
universo digital temos muito a ganhar observando trabalho e gestão na Inglaterra. A Austrália 
também vem crescendo e com uma criatividade muito  
próxima da do Brasil. 
 
Atendimento tem que ser "mala", brincando com seu apelido? 
Isso é uma grande verdade. Uma das críticas do Fabio Fernandes na minha passagem pela 
F/Nazca Saatchi & Saatchi, que sempre entendi como elogio, era a de que o atendimento 
encarava o seu cliente como o único da agência. Em minha opinião, o papel desta área da 
agência é fazer com que cada cliente, independente do resultado financeiro, seja único 
mesmo. O atendimento tem que atormentar as pessoas, buscar audiência, gerar conteúdo, 
demonstrar sua importância nas reuniões e envolver todo mundo. Na essência, o atendimento 
é um "mala". 
 
Como você chegou à publicidade? 
Sou de uma família de aviadores. Meu destino era seguir a profissão de meu pai que foi piloto 
da Transbrasil. Já tinha estudado e o breve de piloto privado estava para sair.Porém conheci o 



publicitário Walter Imbarato, da De Carli-Blase, e me envolvi completamente com a atividade. 
Trabalhei na house agency  Intermarket, da Transbrasil, e depois fui para o mercado. 
 
Formalmente, sua entrada no marketing promocional, ou no media, é bem recente, mas seu 
envolvimento com a atividade é associado a eventos como o Skol Beats, certo? 
O time line correto é a chegada à 360o. Mas a minha escola nessa disciplina foi a F/Nazca S&S. 
Atendíamos Brahma Chopp e Skol e o diretor de marketing Juan Vergara não esperava da 
agência apenas publicidade. Queria um plano de comunicação sustentado por estratégia. O  
Desce redondo" é tão eficaz que está no ar há 14 anos. Nesse período organizamos o Skol 
Rock e o Skol Super Cross, além de lançamentos como o Bocão e, claro, o Skol Beats, um dos 
principais eventos proprietários do País associados a uma marca. Ninguém falava de música 
eletrônica e hoje é referência para baladas. A Skol se aproveitou bem desse cenário. 
Profissionalmente, passei a ter olhar mais abrangente sobre a comunicação. Na época da DM9 
já participara do relançamento de Bohemia, uma estratégia que começa na tampinha até o 
geomarketing. Uma coisa é clara: a comunicação é multidisciplinar e o conceito da marcadeve 
gravitar em várias plataformas, da publicidade às promoções, das relações públicas à ativação, 
do PDV aos eventos, do entretenimento ao digital. Quando o Skol Beats foi ao ar, deixou de 
ser um evento de 50 mil pessoas para ganhar uma campanha de comunicação com perfil mais 
inquieto, jovem e irreverente, caudatário do projeto promocional que pedia essetipo de 
atitude. 
 
0 marketing promocional tira verba de publicidade? 
Acredito que seja um mito. A maioria das promoções requer campanhas de mídia para divulgá-
las. A Momentum participou no ano passado de um projeto para a Coca-Cola relacionado ao 
Dia das Mães sustentado por campanha da McCann Erickson. Contabilizamos mais de 13 
milhões de SMS enviados por mães da classe C, o maior resultado da marca em 
termos promocionais em 2009. A W/ criou brilhantemente a promoção do calhambeque para a 
Nestlé, também com ação de mídia por trás. Uma ideia promocional desencadeia um plano de 
comunicação. Ela não subtrai orçamentos. E um mito. Os anunciantes criam novas verbas. Um 
ou outro agente pode substituir, mas não é a regra. As atividades se complementam. Uma 
pesquisa da Ampro (Associação de Marketing Promocional) aponta que 65% dos clientes 
exigem que promoções tenham planejamento estratégico. 
 
Qual é o seu olhar sobre a promoção no País? 
A percepção é que sua importância é estratégica. Há uma maior profissionalização das 
agências, algumas comparáveis às estruturas de publicidade. O grande propósito da promoção 
é obter resultado de curto prazo e com apoio de métricas de mensuração. O dinheiro existe, 
mas bem mais controlado. Todos querem comprovar seus investimentos. Na Momentum temos 
uma ferramenta chamada de "Essentials" que serve para monitorar os objetivos de cada 
briefing. 
 
Como o setor vê a questão da fidelização de clientes e também das concorrências? 
Aqui na Momentum temos o orgulho de dizer que temos clientes como a General Motors, Coca-
Cola e a Nestlé, por exemplo. Muitas marcas trabalham com mais de um fornecedor e 
estabelecem concorrências internas para escolher a melhor idéia. Outras fazem concorrência 
para tudo. Nas estratégias de ponto-de-venda, que demandam a contratação de milhares de 
promotores, exige-se operação específica. Temos a In Store, que administra mais de cinco mil 
profissionais, 80% registrados e 20% temporários, todos muito bem treinados para atuar no 
contato direto com o consumidor. O quadro está mudando, mas é um caminho que precisa 
andar mais rápido do que está andando. A área de suprimentos, que todo mundo reclama, 
é essencial para a homologação dos fornecedores. A Momentum não reclama porque quer 
trabalhar de forma séria e aceita os critérios para a construção do relacionamento. Se não for 
assim, fica o volume do job a job e das comparações com concorrentes. Temos 40% dos 
nossos contratos relacionados à peridiocidade e os demais por job. 
 
 
Qual é o lado bom? 
Se na publicidade a palavra concorrência assusta, esse mito não existe na promoção. As 
concorrências são partes integrantes do negócio. 



 
Como a especificidade é contemplada no marketing promocional, uma atividade 
multidisciplinar? 
O grande diferencial da promoção é que ela é tática, estratégica. Pode ser uma convenção, 
ação de incentivo, reunião de negócios, projeto digital, campanha, evento etc. E um balaio de 
gatos, mas está no core da atividade. Não importa o tamanho, o cliente não quer espasmos, 
mas idéias consistentes orientando todos os passos. 
 
Por Paulo Macedo 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 abr. 2010, p. 9.  


