
por exemplo, tudo bem. Mas para estra-
tégia promocional, temos de ter compro-
metimento de médio e longo prazo" sus-
tenta Mentor Muniz Neto, vice-presiden-
te executivo de criação da Bullet. Para ele, 
o marketing promocional perdeu força 
na "briga por preço" com os anunciantes 
porque estes souberam avançar na nego-
ciação, com a estruturação dos setores de 
compras e a intervenção também na área 
de marketing. "Este movimento não foi 
acompanhado do lado das agências" nota. 

"No mercado promocional, as coisas 
são mais complicadas do que na publici-
dade. O nosso setor é relativamente novo 
e, até por isso, a realidade de hoje é de-
gradante. Há muito consumo inútil de re-
cursos em concorrências com muitos par-
ticipantes" acusa José Boralli, presidente 
da BFerraz. "A barreira da degradação do 
negócio está próxima e a pressão sobre os 
custos está muito grande" corrobora Kito 
Mansano, sócio da Rock Comunicação e 
presidente da Associação de Marketing 
Promocional (Ampro). 

Falta inovação 
Do lado dos anunciantes, a reclama-

ção constante é que as agências não são 
inovadoras. "Muitas conquistam a con-
ta e acham que não precisam fazer mais 
nada. Elas precisam ficar atentas, porque 
isso pode provocar a 'commoditização' 
da comunicação. É como se eu estives-
se comprando borracha" critica Gusta-
vo Diament, vice-presidente de marke-
ting da Nextel. "Se continuar o processo 
de automação, pode chegar o dia em que 
um publicitário da China ou da índia irá 
criar as nossas campanhas" completa. 

Outra demanda comum aos anuncian-
tes, expressa durante o evento, é a falta de 
informação pública confiável sobre as agên-
cias promocionais, ou seja, porte e capaci-
dade criativa, algo que permitiria uma pré-
-seleção adequada a cada job, reduzindo o 
número de participantes nas concorrên-
cias. "É um abuso quando há excesso de 
concorrentes para que o anunciante forme 
um banco de ideias. Esta é uma prática la-
mentável. O anunciante precisa se preocu-
par com a saúde dos prestadores de serviço. 
Não adianta querer pagar com prazo de 90 
dias, porque assim a agência quebra" frisa 
Izael Sinem Jr., da Nestlé. 

A Ampro tem uma iniciativa no sentido 
de tentar diminuir a quantidade de em-
presas participantes em concorrências. 
O projeto "4 or Pay" pede que os anun-
ciantes convoquem apresentações de, no 
máximo, quatro agências. Para a entida-
de, se quiser adicionar concorrentes ex-
tras, deveria remunerar cada participante 
com valor de 1% do total do projeto, com 
teto de R$ 5 mil. "E isso sequer fica per-
to de cobrir os custos das agências com a 
participação em concorrências" ressalta 
Mansano. Alguns dos anunciantes, espe-
cialmente Maurício Ferreira, da Microsoft, 
deram abertura à questão da remunera-
ção de agências durante concorrências. 
Mas, a sensação dominante é a de que há 
pouquíssimas empresas dispostas a con-
siderar o assunto. 

O presidente da Hands, Marcelo Le-
nhard, anunciou novidades para a edição 
2013 do HotPopCorn — que será ampliado 
com road shows em universidades e terá 
dois encontros fechados para convidados. 
Um — aberto a universitários — discutirá 
a juniorização do profissional de marke-
ting e questionará se eles estão preparados 
para as demandas do mercado. 

Se as concorrências predatórias inco-
modam as agências de publicidade, 

imagine o quanto elas são um problema 
para as empresas de marketing promo-
cional — mercado no qual ainda impera 
o job a job. Não por acaso, o assunto foi 
tema da terceira edição do HotPopCorn, 
promovido pela agência Hands na sema-
na passada, em São Paulo. 

Ao contrário de um tempo não muito 
longínquo, em que muitas agências re-
chaçavam com veemência a participação 
das mesas de compras dos anunciantes 
nestes processos, desta vez, os discursos 
parecem estar menos distantes. Assim, 
a principal conclusão do fórum é que, 
diante da dificuldade de normatização 
das concorrências da iniciativa privada, 
as atitudes tomadas em conjunto entre as 
agências e os setores de marketing e com-
pras dos anunciantes podem tornar essa 
associação melhor do que é hoje. "Preci-
samos trabalhar a seis mãos" aponta An-
tonio Scannapieco, gerente de grupo de 
compras da Procter&Gamble. "Há cin-
co anos, eu não via o setor de compras 

Por outro lado, os discursos conciliató-
rios não disfarçam as evidências de dis-
cordância no tocante ao que ocorre no 
dia a dia. Da parte das agências, há muita 
reclamação sobre concorrências preda-
tórias, que ainda parecem ser a regra no 
mercado. "Sou contra concorrência job 
a job. Para criar brindes do McDonald's, 

como necessário, e até me incomodava. 
Hoje, não consigo enxergar um processo 
de concorrência sem ele" afirma Gustavo 
Colossi, diretor de marketing da General 
Motors. "A relação só funciona quando há 
diálogo entre agência, marketing e com-
pras" concorda Izael Sinem Jr, diretor de 
comunicação ao consumidor da Nestlé. 

Concorrência incômoda 
Empresas de marketing promocional e anunciantes tentam 
aproximar-se na discussão sobre métodos de seleção de agências 
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