
As melhores
comunicação de

moção, merchandising, incentivo, embalagem, design, marke-
ting direto, marketing de relacionamento, contact center
e correlatas.

Na listagem que revelamos nesta edição, será possível
encontrar diversas agências que também trabalham com pro-
paganda, mas que têm se dedicado com grande ênfase aos
campos do chamado non advertising ou bellow the line (duas
denominações muito criticadas, mas ainda amplamente
empregadas) ou, ainda, da área conhecida como serviços de
marketing.

Nossa opção pelo termo comunicação de marketing, feita
há quatro anos, está na linha mais contemporânea de definir
essas atividades, que tem sido adotada pelos maiores clientes
e grupos mundiais de comunicação comercial.

Na presente listagem não consideramos, no entanto, as
empresas já classificadas na lista própria das agências de propa-
ganda que têm departamentos dedicados às demais áreas da
comunicação. Só entraram empresas especializadas que se
caracterizam como unidades operacionais e de negócios inde-
pendentes da agência de publicidade controladora ou associada.
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ela 14a vez, selecionamos e estamos publicando a lista-
gem das Hot Tops Comunicação de Marketing, que são as
melhores agências e empresas brasileiras planejadoras,
criadoras e executoras de tarefas ligadas às áreas de pro-

Mantivemos, como temos feito desde o início desta série, a se-
leção com base no tríplice critério de eficiência profissional acima da



empresas de
marketing do Brasil

média, estrutura profissional adequada às áreas de atuação especí-
fica e postura ética dentro do padrão adotado pelo mercado.

Como de costume, não é nossa intenção afirmar que não
possam existir boas empresas nas áreas citadas fora de nossa
seleção. O destaque que damos é fundamentado em nosso
conhecimento das agências atuantes nas diversas áreas cober-
tas, com base nos trabalhos aos quais temos acesso e aos per-
fis que traçamos em nossa cobertura permanente do setor, nas
páginas semanais de About, e analisando a performance das
empresas em boas premiações dirigidas, como o Festival
Brasileiro de Promoção, Embalagem e Design; Globes Awards
ou Prêmio Abemd.

Dividimos as empresas listadas em quatro categorias:

Em Comunicação Integrada estão as agências que não
apenas realizam diversas atividades das áreas específicas
cobertas, mas que também têm feito interessantes incursões
pelo mundo da propaganda, especialmente para clientes B2B.

Na área de Marketing Promocional concentramos as
empresas que realizam tarefas em um dos campos do universo
promocional ou em diversos deles, como promoção, merchan-
dising, incentivo, eventos e sampling.

A área de Marketing Direto e Marketing de Relacio-
namento foi ampliada, com a inclusão dos setores de
Telemarketing e Contact Center. Nestes casos estão as
agências e empresas especializadas em algum desses campos,
que ofereçam planejamento, criação, produção, execução e/ou
mídia. A oferta de assessoria de construção e gestão de data-
bases, bem como de CRM, foi considerada como fator impor-
tante, mas não eliminatório.

Em Design e Embalagem destacamos as empresas dedi-
cadas ao campo do design — incluindo programação visual,
desenho industrial e identidade corporativa — e ao desen-
volvimento conceituai, criativo e formal de embalagens.

Acrescentamos, neste ano, a área de Logística de Marketing,
que tem crescido em importância e incorpora estruturas dedicadas
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a operacionalizar todas as áreas de atividades cobertas no espectro

da comunicação de marketing. Em alguns casos são empresas per-

tencentes ou associadas a grupos listados nas áreas tradicionais; em

outros, são organizações dedicadas exclusivamente a essa atividade.

O que continua chamando a atenção no setor da comunicação
de marketing é, primeiro, a crescente expansão da quantidade de
empresas especializadas no setor, sempre mais numerosas, como
as próprias listagens revelam. Além disso, continua a haver uma
ampliação da área de atuação delas, tanto no eixo do marketing
promocional, por um lado, como no do design e da embalagem,
de outro. E o mundo do marketing direto também se expande,
especialmente em direção ao database marketing, CRM, univer-
so interativo e o que se pode configurar como contact center.

Também cresce bastante a quantidade das agências que
tratam de todo o espectro da comunicação integrada, incluin-

do a propaganda. A tendência, na verdade, é a de poucas
empresas manterem foco em apenas uma atividade, pois as
complementaridades são evidentes e os próprios clientes têm
demandado a oferta de serviços mais amplos.

Acreditamos que nos próximos anos teremos uma consoli-
dação na linha da comunicação integrada, para as organiza-
ções de maiores dimensões, e em torno de três pólos para as
estruturas de portes pequeno e médio: marketing promo-
cional, design/embalagem e marketing direto.

O setor de logística de marketing deverá crescer em torno
de dois pólos: dos grupos integrados e da especialização com
ganho de escala e sofisticação de recursos.

Como de hábito, faremos uma edição portfolio especial
que circulará no começo do próximo ano, trazendo perfil e
trabalhos das Hot Tops Comunicação de Marketing que dese-
jarem expor seus posicionamentos, estruturas, capacidades e
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experiências.


