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“Não adianta ter uma boa propaganda se no ponto-de-venda o profissional não é qualificado para 
vender o produto”. Foi seguindo esse lema que a Mark Up tornou-se uma agência especializada 
em marketing de incentivos. Mas agora os planos são de ampliação de serviços. E o próximo 
passo da agência é entrar no mercado de marketing promocional para concorrer com grandes 
empresas da área.  
 
“Hoje, podemos dizer que sabemos trabalhar muito bem o marketing do balcão para dentro. 
Agora, vamos atuar também do balcão para fora”, conta Silvana Torres, diretora-executiva e uma 
das fundadoras da Mark Up Motivating People.  
 
Para isso, a agência fez uma parceria com a Promos Latina America , agência de marketing 
promocional presente em toda a América Latina, menos no Brasil. Segundo Silvana, é esse 
trabalho em conjunto que vai garantir o diferencial da Mark Up no mercado. “Eu tenho uma 
parceria internacional. Isso permitirá que as campanhas atravessem a fronteira brasileira”, diz. 
Para dar início a esse trabalho, a agência está sondando os antigos clientes “da casa”. “Já 
passamos os projetos para a Visa, Jonhson & Jonhson e Shell”, revela.  
 
Experiente no ramo de marketing, a Mark Up sabe que terá que enfrentar uma barreira até se 
posicionar como agência de marketing promocional. “É um desafio, mas nosso objetivo não é ser 
uma agência pequena, que vai mostrando sua cara devagar. Estamos entrando com força para 
conquistar contas de grandes empresas”, ressalta Silvana. A estimativa da diretora é que a 
agência cresça 45% em 2003, obtendo uma receita de R$ 100 milhões.  
 
Há dez anos no mercado, com sua matriz em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
e Recife, cerca de 100 clientes já passaram pela agência. Atualmente, são 25 campanhas de 
incentivo ativas, entre elas, a da Embratel e da Xerox .  
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