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Marketing promocional clama por 
regulamentação nas concorrências

Hoje observamos um aumento no inves-
timento em marketing promocional, ao mes-
mo tempo vemos que qualquer estratégia de 
comunicação precisa passar por uma série 
de ações para alcançar seu objetivo final, o 
que eleva seus custos. Com isso, apesar do 
budget maior, as campanhas têm ficado mais 
caras, também por causa do aumento das 
possibilidades. Há novas ferramentas e ve-
ículos à disposição dos profissionais, e eles 
devem ser usados. Cada vez mais, o mercado 
passa a demandar um maior número de 
agências que tenham capacidade técnica e 
criatividade para alcançar excelentes resul-
tados com o menor custo possível. Porém, 
o atual modelo de concorrência por verbas 
dos anunciantes inviabiliza a diminuição 
de custos.

Acabo de voltar da Worldwide MAA Fall 
Conference, realizada em Washington, onde 
o debate a respeito da normatização das con-
corrências no segmento do marketing promo-
cional foi extremamente intenso e encarado 
com seriedade. Com 28 países presentes – que 
integram a Marketing Agencies Association 
Worldwide –, pude observar que os casos 
mais bem-sucedidos estão nas regiões onde as 
agências se mobilizaram e, até mesmo, onde já 
existe uma associação atuante nesse sentido.

Alguns trabalhos – ainda na fase de pla-

nejamento e apresentação – podem consumir 
até 80% das horas de trabalho despendidos 
pela agência para elaboração de uma cam-
panha. Vale lembrar que há o agravante da 
agência não ter garantia alguma de retorno. 
Esse gap acaba sendo repassado no preço 
final, até mesmo de serviços cobrados a 
outros anunciantes. Por tudo isso, creio ser 
fundamental repensarmos as modalidades 

atuais de concorrências. Isso fica evidente 
ao se analisar a dependência do mercado 
promocional do relacionamento “job a job”. 

Talvez esteja no controle de gastos du-
rante as concorrências uma das soluções 
para oferecermos ao mercado preços mais 
competitivos e resultados mais sedutores. 
No Canadá, por exemplo, de todos os con-
tratos firmados, de 20% a 30% são de longo 
prazo. Além disso, 60% das concorrências 
já têm limite de agências concorrentes por 
intermédio de um pool de empresas previa-
mente selecionadas.

São exemplos de sucesso relacionados 

à limitação no número de concorrentes 
com a obrigatoriedade do pagamento de 
fee às participantes. O que acaba sendo 
benéfico inclusive ao cliente, que diminui 
os custos do processo de seleção ao limitar 
a quantidade de remuneração por meio de 
uma pré-seleção dos concorrentes. Porém, 
é importante ressaltar que ficou evidente, 
nesse caso, a necessidade do aumento da 

transparência nos custos da agência para 
que o cliente não se sinta lesado.

No Brasil, algumas empresas já adota-
ram a prática de pool, sem pagamento de 
fee na concorrência, porém a maioria ainda 
adota a seleção aberta a cada trabalho. Por 
isso, urge a necessidade das agências de 
marketing promocional iniciarem o debate 
e saírem em busca de uma concordância 
sobre a forma mais adequada ao mercado 
brasileiro de regulamentação das concor-
rências. É necessário agir antes de se chegar 
ao gargalo das contas. 

O atual modelo praticado no Brasil 

se mostra ineficiente, por elevar custos. 
Além disso, já é apontando no mercado 
internacional como fator limitante para 
investimento de empresas estrangeiras no 
país. Apesar de enxergarem no Brasil um 
mercado promissor, os grupos estrangeiros 
ainda resistem em nos buscar, mesmo que 
seja por meio de associação com empresas 
locais, justamente pela ausência de um sis-
tema claro e definido de remuneração.  

Teremos nos próximos anos um momen-
to único em nosso país com a realização 
de grandes eventos, o que certamente irá 
aquecer o mercado. É necessário aprovei-
tar esse momento para regulamentar as 
concorrências e, assim, atrair investimento 
estrangeiro e contribuir ainda mais para a 
profissionalização do segmento.

Para isso, podemos seguir exemplos 
bem-sucedidos, inclusive nacionais. Creio 
que o movimento realizado pelas empresas 
de publicidade na década de 90 resolveu 
em parte os problemas das concorrências, 
através de contas de longo prazo e remu-
neração por fee mensal. Essa medida de 
relacionamento melhorou não só a relação 
de custos, como também estimulou a entra-
da de grandes parceiros internacionais. Não 
seria um exemplo para nós, profissionais do 
marketing promocional, seguirmos?

“Talvez esteja no controle de gastos durante as concorrências 
uma das soluções para oferecermos ao mercado preços  

mais competitivos e resultados mais sedutores”
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