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Faturamento das agências deve dobrar nos próximos cinco anos e superar R$ 4 bilhões. 
Conquistando fatias cada vez mais substanciais das verbas publicitárias - entre 30% ou 40% do 
total investido pelas empresas em propaganda e marketing -, as agências de promoção devem 
dobrar seu faturamento nos próximos cinco anos. Nos Estados Unidos, 70% do verba vai para 
promoção e 30% para a publicidade convencional. Para otimizar os resultados desta onda de 
crescimento do seu negócio, empresas já estabelecidas no mercado estão se tornando cada vez 
mais sofisticadas na sua atuação em planejamento e aferição de resultados. Ao mesmo tempo, 
novas empresas especializadas em promoção surgem no como subsidiárias de grupos 
multinacionais ou mesmo como uma braço especializado de agências de publicidade.  
 
Os especialistas estimam que o mercado de propaganda movimente por ano no Brasil cerca de R$ 
8 bilhões e o mercado de promoções R$ 6 bilhões, dos quais apenas R$ 2 bilhões são gastos 
formalmente com os trabalhos de agências de promoção. "O desafio é trazer esses R$ 4 bilhões 
que as empresas gastam em ações promocionais independentes - que muitas vezes não 
conseguem agregar valor aos seus produtos - para o ambiente das agências especializadas", diz o 
diretor da SightMomentum, Julio Anguita. Com dez anos de mercado, a Sight Momentum é a 
responsável por promoções de grande impacto como Nestlé e Você no Show do Milhão, realizada 
em 2002, do projeto Nestlé e Você Junta Brasil, que tem orçamento de R$ 80 milhões. Em 2002, 
o faturamento da SightMomentum foi de R$ 140 milhões e as perspectivas para este ano são de 
crescer cerca de 20% e alcançar os R$ 170 milhões em faturamento.  
 
"Há cerca de 30 anos os americanos começaram a sistematizar de forma mais técnica a utilização 
da promoção como ferramenta de vendas", diz Douglas Barbosa, diretor das agências irmãs 
Mecânica da Produção e Fitness Brasil. "Desde então essa fórmula vem conquistando cada vez 
mais espaço no mix de comunicação." Segundo Barbosa, o crescimento deve se acelerar por 
causa da estruturação das agências, que inclui a busca por profissionais qualificados, parcerias 
mais eficientes com as agências de propaganda e melhor medição dos resultados das campanhas, 
o que ajuda a garantir o investimento feito pela empresa em promoção. "Como cada vez mais os 
produtos são criados e produzidos em escala global, a necessidade de colocar o produto 
localmente é ainda maior e é nesse ponto que entra a agência de promoção", diz Barbosa, que 
pretende obter uma evolução de cerca de 25% em faturamento neste ano e passar de R$ 8 
milhões (resultado somado das duas empresas) para R$ 10 milhões.  
 
A associação da antiga agência Sight, há dois anos, com o grupo Momentum (que é da McCann-
Erickson), resultou na SightMomentum. No fim de 2002, o Grey Global Group trouxe para o Brasil 
a sua divisão especializada em promoções e eventos, a G2, montando a Alfaiataria de Marketing 
G2 com quatro sócios locais. Como divisão, a G2 já atua em 29 países e atende empresas como 
BellSouth, Kroll, Krups, Mars, Procter & Gamble e BAT (Souza Cruz) em escala mundial. Fundado 
em 1917 e presente em 93 países, o Grey Global Group é o maior grupo de comunicação dos EUA 
e o maior grupo independente do mundo, com faturamento global de US$ 12 bilhões em 2001. A 
iniciativa de associação da SightMomentum e a criação da Alfaiataria de Marketing G2 são indícios 
da crescente internacionalização dos serviços especializados em promoção no Brasil.  
 
"A Grey abriu a G2 no Brasil porque o desenvolvimento do marketing promocional além de ser 
uma tendência mundial, deve se tornar uma grande força no país", diz Adriano Silveira um dos 
sócios brasileiros da G2. O publicitário acredita que está se desenvolvendo nas empresas a 
consciência de que existe uma carência de profissionais que consigam falar com determinados 
públicos com maior eficiência e que neste diálogo consigam tanto impulsionar vendas como 
agregar valor à marca.  
 
Silveira reconhece que a própria evolução das agências de promoção é fator importante do 
crescimento do seu mercado. "Antes, as agências de promoção tinham atuação meramente 



operacional. Executavam o que as agências de publicidade criavam. Hoje, a função dos 
especialistas em promoção é trabalhar junto com os anunciantes para identificar nichos 
específicos de consumo e trabalhá-los convenientemente", diz Silveira. Como exemplo deste 
ângulo do seu trabalho, o publicitário citou uma ação promocional da cerveja Miller realizada na 
Semana de Moda do Rio de Janeiro. "A idéia era associar a marca à modernidade, elegância e 
estilo e ao mesmo tempo aumentar sua popularidade junto a um grupo de consumidores ligado ao 
mundo da moda, 90% mulheres - que de outra forma não se interessariam pelo produto. 
Trabalhando com clientes do Grey Group e outros - inclusive concorrentes dos clientes do grupo-
mãe - a empresa acredita que vai atingir seu meta de faturamento para 2003, de R$ 8 milhões, 
muito antes do fim do ano. "Em fevereiro já chegamos a R$ 4 milhões", diz Silveira.  
 
Ferrante, da SightMomentum, destaca que enquanto muitas empresas do mercado ainda tentam 
compreender o âmbito de atuação das agências de promoção, a espécie já está no limiar de seu 
próximo salto evolutivo. Segundo o especialista, desse momento em diante as agências de 
promoção devem se dividir entre as operacionais e as conceituais. As primeiras ficariam 
concentradas em realizar ações táticas concentradas em pontos-de-venda, como a distribuição de 
brindes ou a realização de degustações, e que precisarão ter grande volume de negócios para 
sobreviver.  
 
Já as conceituais levam a melhor na evolução da espécie: se tornam especialistas no 
desenvolvimento de projetos de comunicação e vão utilizar seu capital intelectual para fazer o que 
o alto grau de especialização das agências de propaganda não permite que façam: impulsionar 
vendas.  
 
"É importante que fique claro que os recursos que o mercado de promoção quer conquistar não 
sairá das verbas destinadas à criação de campanhas nas agências de publicidade e sim das perdas 
geradas pelos descontos", diz o outro diretor da SightMomentum, Reginaldo Ferrante. Segundo o 
especialista em promoção, hoje, o maior concorrente da promoção é o mecanismo de desconto, 
uma ferramenta que não está no mundo da comunicação e que só impulsiona venda porque 
rebaixa o preço e não agrega valor algum às marcas. "O desconto ainda é uma panacéia, mas à 
medida que o mercado vai se concentrando e as empresas se reorganizam, os executivos vão 
perceber que as vendas tem de ocorrer dentro de uma lógica produtiva e não aviltando o lucro", 
diz Reginaldo. "A Ferrari sempre foi cara e nunca deixou de vender."  
 
kicker: A receita da SightMomentum foi de R$ 140 milhões em 2002 e deve crescer 20%  
 
kicker2: O principal concorrente da promoção não é a publicidade e sim o desconto e as ofertas  
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