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ENTREVISTA _

MARCAS EM CONSTRUÇÃO
Júlio Anguita, presidente da Sight Mo-

mentum, agência de promoção do Gru-

po McCann, que é responsável, entre

outras, pelas campanhas da Nestlé, fala

nesta entrevista do desenvolvimento do

mercado promocional e da mudança de

posicionamento dos anunciantes em re-

lação à atividade. Além de utilizá-la

para gerar vendas, a promoção está sen-

do cada vez mais usada para a constru-

ção de imagem de marca. Anguita ain-

da fala do esforço do mercado em sensi-

bilizar o governo para que flexibilize a

lei que rege sorteios e premiações e que

está limitando o desenvolvimento desse

mercado.

Propaganda & Marketing Especial:

Como você definiria hoje o mercado

promocional?

Júlio Anguita: Ele vive um momento

especial e particular na medida em

que está se efetivando como uma pla-

taforma que permite aos clientes, às

marcas e aos produtos estabelecerem

um novo vínculo com o consumidor.

Por isso é que estamos realizando

grandes projetos, como as promoções

para Nestlé, em anos sucessivos. O

cliente está repetindo por que está al-

cançando os objetivos de venda c

imagem que necessita. Eu acho que

esse momento é particular porque

nós estamos não só ajudando nessa

alavancagem importante num mo-

mento ruim da economia, mas tam-

bém deixando o residual de imagem

por meio das campanhas que temos

realizado. Nós sempre entendemos

que promoção não pode servir apenas

para promover vendas, mas também

porque sabem que através dele podem

se beneficiar, mas também porque en-

tendem que a Nestlé está fazendo um

trabalho que deixa para ela um residual

muito positivo em termos de imagem.

P&M Especial: Quais anunciantes segui-

ram esse caminho depois da Nestlé?

JÁ: Do tamanho que a Nestlé está reali-

zando acho que nenhum, até pelo grande

portfolio de produtos que a marca tem.

P&M Especial: O consumidor não

corre o risco de ficar saturado com

muitas promoções do tipo envie emba-

lagem, código de barras e ganhe deter-

minada coisa?

JÁ: Ao contrário. No caso da Nestlé,

por exemplo, entendemos que estamos

estabelecendo uma propriedade para a

marca, tanto que está no título: "Junta

Brasil". Nós estamos fazendo do meca-

nismo o mote principal da campanha.

Fica muito forte na cabeça do consumi-

dor que ele precisa concentrar essas em-

balagens para participar da promoção.

Não seria sensato mudar isso. Há um

investimento que a gente fez em cima

desse mecanismo, dessa forma de parti-

cipação do consumidor. Não caberia

abrir mão dessa fórmula para tentar

inovar. Ao contrário, a gente tem de

aprimorar isso e tornar cada vez mais

perene para o consumidor.

P&M Especial: No caso da Nestlé, está

sendo crescente a participação do con-

sumidor?

JÁ: O mercado não está tendo o mes-

mo desempenho que teve no ano passa-

do. A economia também não está no

para consolidar imagem, mas nem to-

dos os clientes entendiam dessa ma-

neira. Hoje eu acho que o ambiente e

o mercado, de uma maneira geral, es-

tão muito mais sensíveis a isso

P&M Especial: Dá para estimar quanto

movimenta anualmente o mercado pro-

mocional?

JÁ: Oficialmente, nós não temos esse

dado. No ano passado o mercado pu-

blicitário movimentou cerca de R$

12 bilhões de reais. Tenho a impres-

são que o mercado de promoções

deve ter ficado entre R$ 8 bilhões e

R$ 10 bilhões.

P&M Especial: As campanhas da Nestlé

ajudaram outros anunciantes a modifi-

car sua postura em relação à promoção?

JÁ: Sem dúvida que sim, de maneira

comprovada. A Nestlé, no ano passado,

com o "Show do Milhão", ocupou pela

primeira vez, com um projeto promoci-

onal, a pesquisa de recall do DataFolha,

tão forte foi a atividade. E esse é um

grande avaliador de imagem. Essas cam-

panhas deixaram outros anunciantes in-

teressados no mecanismo promocional,
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mesmo nível, mas nós temos consegui-

do atingir todas as metas. Estamos den-

tro do nosso objetivo de campanha.

P&M Especial: Além das grandes campa-

nhas, para onde o mercado promocional

está pendendo. O que o mercado anunci-

ante está exigindo mais?

JÁ: As promoções em ponto-de-venda

estão bem ativas, e esse é um fenômeno

que vem acontecendo há bastante tem-

po e que continua crescendo. A nossa

empresa específica para operação em

PDV é a New Momentum, e deve ser

hoje, entre as três empresas que temos, a

que tem melhor desempenho, exata-

mente porque os clientes estão indo

para essa atividade na loja, no supermer-

cado, nos shoppings. São os lugares

onde estão os consumidores. É aí que se

ganha essa guerra. Essa tendência, na

minha opinião, não vai se alterar. Ela vai

crescer ainda mais. Primeiro porque o

custo de mídia está muito alto e nem to-

das as empresas estão com capacidade

para comprar. Há uma concentração em

uma rede de TV que tem um nível de

audiência e um valor de mercado muito

altos. Com isso, os médios e os peque-

nos anunciantes sabem que vão ganhar

a pequena guerra, a pequena batalha,

dentro da loja. Esses anunciantes são

grandes incentivadores dessa atividade.

P&M Especial: Esses médios e pequenos

anunciantes aos quais vocês se refere têm

que verba anual para investir?

JÁ: Eu falo em um cliente que se situa

na casa de R$ 20 milhões e que desti-

na percentualmente 40% a 50% disso

em ações promocionais.

P&M Especial: Quais as novas ferra-

mentas que estão sendo utilizadas pela

promoção?

JÁ: Eu diria que existe um nível de so-

Anguita: podemos gerar l milhão de empregos

fisticação na promoção. A gente conta

hoje com muita tecnologia para ter ca-

da vez mais informações sobre todos os

trabalhos que realizamos. Como esta-

mos no campo o tempo inteiro é como

se fôssemos uma empresa de pesquisa

do nosso próprio trabalho. Quando se

tem uma média de 6 a 8 mil pessoas

trabalhando nos pontos-de-venda em

uma ação promocional, dá para termos

um termômetro e uma sensibilidade

muito forte do que acontece na rua.

Isso nos dá informações preciosas que

acabamos levando para os clientes.

Além das ferramentas normais nós es-

tamos sofisticando a coleta de informa-

ções para ter cada vez mais dados sobre

nosso consumidor, sobre o que é signi-

ficativo e o que é relevante para ele.

P&M Especial: Essa sofisticação também

está presente nos materiais desenvolvidos

para a promoção?

JÁ: Quando a gente vai para uma feira

internacional se depara com um para-

doxo: do ponto de vista criativo o mer-

cado brasileiro é muito bom, mas do

ponto de vista de execução ele ainda so-

fre muito com o alto custo de material

e tecnologia. Nós temos um papel caro,

um serviço gráfico que é de ponta, mas

que também é extremamente caro. Nós
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conseguimos conceber materiais muito

eficientes, mas, às vezes, não consegui-

mos, na relação custo/benefício, mos-

trar para o anunciante que aquilo é

bom e importante.

P&M Especial: O problema dos sorteios

ainda não foi resolvido. As empresas que

pretendem realizá-los ainda encontram

entraves burocráticos. Como isso está afe-

tando o mercado promocional?

JÁ: O que existe é uma desaceleração

de iniciativas. Se nós tivéssemos uma

legislação mais moderna, atual e que ti-

vesse acompanhado o desenvolvimento

da economia isso não aconteceria. A lei

que rege os sorteios é de 1973. A eco-

nomia e o ambiente daquele período

eram completamente diferentes de ho-

je. É uma lacuna de 30 anos. Além de

não ter acompanhado essa evolução, a

lei é mal interpretada. O serviço que a

Caixa Econômica Federal presta é

ruim, é desfocado, e leva em conta si-

tuações que não são condizentes com

aquilo que o próprio governo está que-

rendo, que é desenvolvimento e nível

de atividade econômica mais elevado.

Se houvesse a atualização da lei eu não

tenho dúvida de que nós estaríamos

com índices de execução e operação

promocional muito maiores.

P&M Especial: E como estão procedendo

as empresas que continuam a optar pelas

premiações?

JÁ: Têm de cumprir a lei. Todo mun-

do que está realizando concursos com

premiação passa por uma avaliação

demorada e anacrônica, com um nível

de exigência que eu acho desnecessá-

rio. Nós temos o Código de Defesa do

Consumidor e toda empresa responsá-

vel e séria, toda empresa que quer se

estabelecer de uma maneira vigorosa

no mercado, tem de cumprir. Para

mim isso já é o suficiente. Compa-

nhias como Nestlé, Coca-Cola e Sa-

dia, por exemplo, são empresas que

não querem ludibriar ninguém. Elas

querem estabelecer um vínculo forte,

sério e duradouro com o consumidor.

Ninguém vai, por meio de uma cam-

panha promocional, buscar um artifí-

cio para se beneficiar do nada. Isso a

Caixa não consegue enxergar. Ela fica

se valendo de uma burocracia, de uma

tecnocracia, absolutamente desconec-

tada da nossa realidade, que acaba

atrapalhando muito o plano de desen-

volvimento das empresas e do país. Eu

levei um documento para o governo

que mostra que se nós tivéssemos esta-

belecido uma discussão e uma atuali-

zação dessa lei nós estaríamos, através

do setor promocional, gerando milha-

res de empregos para ajudar esse país a

se desenvolver. Porque através da ati-

vidade da promoção a gente impacta

em termos de emprego uma massa de

qualificação profissional que hoje

precisa do emprego. Quando coloca-

mos uma campanha na rua imediata-

mente contratamos de 1.500 e 2 mil

pessoas de baixa qualificação para um

trabalho temporário de quatro a seis

meses, dependendo da campanha.

Isso tem um ingrediente social muito

forte. No entanto, as pessoas que es-

tão sentadas na Caixa não têm sensi-

bilidade para isso.

P&M Especial: Para qual instância do

governo foi entregue esse documento?

JÁ: Esse documento foi levado para o

presidente da comissão de Justiça, o

deputado Luiz Eduardo Greenhalg,

que é um homem envolvido com as

principais reformas deste país, e que

foi muito sensível, receptivo e está fa-

zendo uma avaliação criteriosa do as-

sunto. Isso fez parte de um esforço

permanente da Ampro para sensibili-

zar as autoridades e a gente entende

que o novo governo está mais sensível

a isso e que tem como objetivo a gera-

ção de empregos. Temos certeza de

que se a atividade promocional voltar

à carga plena a gente pode gerar um

milhão de empregos neste país.

P&M Especial: Se a economia voltar a

crescer e o consumo aumentar, os anunci-

antes vão continuar investindo em pro-

moção ou vão se voltar mais para a co-

municação institucional, que é a seara da

propaganda?

JÁ: A minha atividade principal é a

promoção, e espero que ela se benefi-

cie disso. Mas eu também espero que

a publicidade se beneficie. O Brasil

tem uma história de comunicação e

• de marketing muito forte, com desta-

que internacional. Eu sempre co-

mento que nós não somos profissio-

nais da promoção ou da publicidade,

nós somos homens de comunicação.

Portanto, eu torço para que esse mer-

cado, de uma maneira geral, tenha

uma retomada.

O trabalho da publicidade é muito

importante porque posiciona e cria

uma identidade forte, mas esse víncu-

lo com o consumidor, criado pela pro-

moção, é indispensável. As empresas

não vão abrir mão disso. Por isso a mi-

gração da verba para a promoção ten-

de a crescer.


