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Ufa! 2020 chegou ao fim. Que ano! 

Um ano que impactou todo o mercado, de forma nunca vista. 

Mas nós, da AMPRO, não descansamos um só momento para ajudar 
nossos associados na superação dessa crise. Demos assessoria jurídi-
ca na hora em que todos tiveram de adotar home office, teletrabalho; 
lutamos junto aos governos para obter diferimento de impostos e em-
préstimos subsidiados; atuamos junto aos clientes para sensibilizá-los 
para uma contratação de serviços mais sustentável; no momento certo, 
batalhamos por uma retomada responsável, conseguindo convencer 
prefeituras pela liberação de eventos; realizamos eventos e Lives para 
discutir caminhos e alternativas para uma recuperação do nosso mer-
cado; implementamos cursos de capacitação para esse novo momen-
to; desenvolvemos guias e pesquisas; efetivamos os principais eventos 
proprietários AMPRO, como os AMPRO Live Talks e o Live Festival; man-
tivemos o AMPRO Globes Awards, realizando a histórica edição de 20 
anos da premiação, que foi um sucesso, apesar de tudo. 

Neste Report 2020 prestamos contas das nossas atividades e agradece-
mos a você por continuar junto com a AMPRO, para o que der e vier. Em 
2021, continuaremos mais ativos do que nunca. E não descansaremos 
enquanto não tivermos uma situação mais favorável para os negócios 
de Live Marketing.

Continue contando com a AMPRO!

#SOMOSLIVEMKT
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UM ANO DE MUITA AÇÃO. 
APESAR DE TUDO
UMA AMPRO MAIS PROFISSIONAL

O ano de 2020 se iniciou com 
a decisão do Conselho em 
contar com uma presidência 

executiva. Para ocupar essa função, foi 
contratado Alexis Thuller Pagliarini, 
profissional de muita experiência no 
mercado, tanto em clientes e agên-
cias, como em associações. A diretoria 
executiva foi complementada pelos 
Vice Presidentes Carolina Vanuci 
(VP Nacional), Marcos Jochimek (VP 
Regional) e Ricardo Beato (VP Finan-
ceiro), todos voluntários.

Com a contratação de um presiden-
te executivo totalmente dedicado, a 
AMPRO conta com total isenção e mais 
eficiência nas suas ações. Alexis Pagliarini - Presidente Executivo AMPRO

Carolina Vanuci (VP Nacional) Ricardo Beato (VP Financiceiro) Marcos Jochimek (VP Regional)
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ATIVIDADES RELACIONADAS À 
PANDEMIA

• Ação conjunta de pleitos junto ao 
Governo Federal, Governos Esta-
duais e Prefeituras mais eficiência 
nas suas ações.

• Assessoria Jurídica – Lives e
informes de orientação jurídica.

• Adesão aos principais movimentos 
do setor.

• Comunicação constante e 
participação ativa nos eventos e 
Lives relacionados ao tema.



5#SOMOSLIVEMKT

REPORT 2020

HOME OFFICE: UMA AMPRO MAIS LEVE

Tão logo ficou configurado o longo período de quarentena e a impossibili-
dade de ter colaboradores no escritório, a AMPRO tomou a decisão de adotar 
o regime de Home Office definitivamente, entregando o imóvel da sua sede. 
A decisão se mostrou acertada, resultando em significativa redução de despe-
sas, sem perder qualidade e produtividade.

Outras ações importantes foram implementadas durante a pandemia:

• Revisão de contrato com fornecedores, com redução de custos; redução 
temporária de salário do presidente executivo

• Redução temporária de mensalidades de associados



6

REPORT 2020

#SOMOSLIVEMKT

LUTA POR RELAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Tendo a crise gerada pela quarentena como pano de fundo, a AMPRO
encabeçou campanha por formas de contratação e pagamento de serviços
de Live Marketing mais justos e sustentáveis. Em paralelo, estimulou o uso
do canal FALA MAIS e buscou interlocução direta com empresas contratantes 
de serviços de Live Marketing, procurando sensibilizá-los por relações
sustentáveis.
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6 COMITÊS EM PLENA ATIVIDADE

Contando com a atuação voluntária de associados, a AMPRO manteve
atividade plena dos seus comitês. Sob coordenação da consultoria Abrindo o 
Olhar, sob liderança de Patricia Segatto, os comitês viabilizaram importantes 
projetos em benefício do mercado de Live Marketing.

Veja as principais atividades dos comitês:

Conhecimento e Academia: Lider: Andrea Prochaska
Curso completo de Live Marketing/ Banco de palestrantes

Incentivo: Líder: Ricardo Albregard
Representação na Frente Parlamentar de Serviços/ Pleitos junto ao governo

RH: Líderes: Katia R. Braga, Jane Fernandes e Priscila Facchini
Pesquisa de Cargos e Salários/ Discussões de regime de trabalho remoto

Relações Institucionais: Líder: Paulo Focaccia
Coalização Tributária (PL 185-200)/ Luta pelo fim da bitributação

Relações Sustentáveis: Líder: Igor Tobias
Campanha por relações sustentáveis/ Interlocução com grandes con-
tratantes/ Travessia 21

Trade Marketing: Líder: Stenio Souza
“Guia de Conduta do Trade/ Modelo de Briefing”

A esses valorosos líderes e a todos os participantes dos comitês, nosso muito 
obrigado.
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EVENTOS AMPRO: MUITO
CONTEÚDO E DEBATES 
PRODUTIVOS

Apesar do ano difícil, a AMPRO 
adaptou-se rapidamente à 
realidade imposta pela pan-

demia, viabilizando eventos híbridos 
e virtuais de grande valor para o 
mercado.

AMPRO LIVE TALKS

Foram 3 eventos este ano, sendo um 
presencial – antes da pandemia – e 2 
online.

O LIVE MARKETING PRONTO PARA 
A RETOMADA

Um grande evento híbrido, realiza-
do presencialmente no WTC Events 
Center e com transmissão em 
streaming.

Foram 30 palestrantes, discorrendo 
sobre todas as vertentes do Live 
Marketing e 6 painéis, que tiveram 
líderes do setor como palestrantes e 
debatedores, entre clientes, agên-
cias, autoridades e fornecedores. 
Perto de 300 pessoas assistiram ao 
evento.
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AMPRO LIVE FESTIVAL

O AMPRO Live Festival foi um evento 
online que reuniu creators, plata-
formas digitais e representantes de 
empresas para apresentar cases e 
formas criativas de ativar marcas 
por intermédio de conteúdo e social 
vídeo. O ator e dublador Guilherme 
Briggs foi o MC do evento. Dentre 
os creators, estiveram presentes 
Enaldinho, Matheus Canella e Paulo 
Cuenca. Pelas plataformas, estive-
ram nos painéis as principais execu-
tivas do YouTube e do TikTok. Com-
plementando os quadros, tivemos 
representantes da Ambev e da Ri 
Happy. 

O evento teve a Snack, maior rede 
de social vídeo do Brasil, como cura-
dora, contando com seus diretores 
também participando dos painéis. 
Um evento inovador e disruptivo, 
cumprindo o papel de apresentar 
novas fontes de inspiração para no-
vos negócios no Live Marketing.
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AMPRO GLOBES AWARDS 2020

Com 225 inscrições o AMPRO Globes 
Awards 2020 foi um sucesso! Em 
um ano desafiador, 24 agências de 
várias regiões do Brasil foram pre-
miadas pelos melhores cases em 18 
categorias, incluindo trabalhos rea-
lizados em 2020, pelo AMPRO 
Globes Awards, a maior premiação 
do Live Marketing do Brasil. O Grand 
Prix da noite foi para a Tracylocke, 
com 4 ouros para o case Criado 
Mudo Nunca Mais, criado para a 
ETNA. 

A agência também levou o prêmio 
de Melhor Agência do Ano. O troféu 
de Melhor Cliente do Ano foi para a 

Heineken. A edição de 20 anos do 
AMPRO Globes Awards homena-
geou ainda Maurício Magalhães e a 
AMBEV. 

Foram 95 cases selecionados para a 
final, de 25 agências. O júri, presidi-
do por Sergio Gordilho, copresidente 
e CCO da Africa, também ganhou 
em qualidade e diversidade, com 
igualdade de gêneros e inclusão, 
com mais de 10% de jurados negros. 
O evento de premiação foi híbrido, 
com a parte presencial acontecendo 
de forma restrita no WTC e aberta 
apenas para as agências finalistas, 
seguindo todos os protocolos de 
prevenção à COVID-19.
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GUIA DE TRADE MARKETING

Por uma iniciativa do Comitê de Trade Marketing, a AMPRO lançou mais 
um guia para o mercado. O guia traz detalhes da jornada de contratação de 
serviços de Trade Marketing e está disponível para os associados AMPRO.
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PESQUISA DE CARGOS E SALÁRIOS

Depois de anos, a AMPRO voltou a realizar uma pesquisa de cargos e salários 
para nortear a política de RH de seus associados. Os resultados da pesquisa, 
realizada pela Wiabiliza, estão disponíveis no site AMPRO.

AMPRO SABER: CURSO COMPLETO DE LIVE MARKETING

Cumprindo uma das suas missões mais nobres, a AMPRO criou a plataforma 
de cursos AMPRO SABER, realizando o mais completo curso de Live Marke-
ting. Foram 14 professores de alto nível, passando seu conhecimento das 
principais vertentes do Live Marketing para mais de 100 inscritos. Uma com-
pleta grade de cursos está prevista para 2021, sempre com vantagens excep-
cionais para inscrição de associados AMPRO. Alguns dos cursos planejados: 
LGPD; Administração Financeira; Eventos híbridos; Produção de eventos; Con-
curso, Sorteios, Vale-brinde – Legislação da distribuição de prêmios; Criação 
no Live Marketing; Programas de Incentivo; Omnichannel/ Trade Marketing 
de uma nova era... E muitos outros. 
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ATUALIZAÇÃO DO GRV – GUIA REFERENCIAL DE VALORES

Depois de 2 anos sem atualização, a AMPRO aplicou correção de 10,61% nos 
valores do GRV – Guia Referencial de Valores, definindo novas referências 
para os serviços de Live Marketing no Brasil. O GRV atualizado está disponível 
para uso desde o primeiro dia de 2021.

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO E DE IMPACTO PANDEMIA

Além da pesquisa de cargos e salários, a AMPRO realizou outras, sempre 
buscando formas de melhorar a entrega dos seus serviços aos associados 
e disponibilizar informações atualizadas à mídia. Somente relacionadas aos 
impactos da pandemia, foram feitas duas pesquisas.
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ATUAÇÃO PELA RETOMADA
CONSCIENTE

A AMPRO foi participante ativa nos 
principais movimentos relaciona-
dos à retomada cuidadosa do setor 
de eventos. Aderiu às coalizões e 
grupos de trabalho voltados ao con-
vencimento das autoridades públi-
cas de que alguns tipos de eventos 
poderiam ser retomados com segu-
rança. Como resultado desse es-
forço, foram viabilizados protocolos 
e documentos de liberação de even-
tos, tendo a AMPRO como signatária 
e protagonista. Dentre os principais 
movimentos, destacaram-se o Go 
Live Brasil e a CBIE – Câmara Bra-
sileira da Indústria de Eventos.

MURAL DE TALENTOS:
FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO 
E CONTRATAÇÃO DE TALENTOS 
PARA O LIVE MARKETING

Como forma de, por um lado, con-
tribuir com as agências a localizar e 
contratar talentos para sua ope-
ração, por outro cumprir com o 
papel social de ajudar profi ssionais 
a voltarem ao mercado de trabalho, 
a AMPRO criou, e parceria com a 
TLV, o MURAL DE TALENTOS. Profi s-
sionais postam seus CVs e agências 
postam as posições em aberto. Tudo 
gratuito e fácil. É mais uma con-
tribuição da AMPRO, por intermédio 
do seu comitê de RH, para a retoma-
da do mercado de Live Marketing no 
Brasil.
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MUITO MAIS PRESENÇA NA MÍDIA E REDES SOCIAIS

Nunca a AMPRO teve tanta presença na mídia como em 2020. Reconhecen-
do a importância da atuação da entidade e prol do mercado, a imprensa do 
trade e de interesse geral deu grande espaço para a AMPRO. Também nas 
redes sociais, o salto da AMPRO em 2020 foi ainda mais impressionante. 
Veja um comparativo com 2019.
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CAMPANHA “VEM PRA AMPRO”

Para aumentar sua representati-
vidade, a AMPRO procurou ampliar 
sua rede de associados, realizando 
campanha de captação de novos 
afi liados, principalmente fora do 
eixo Rio – São Paulo. A crise decor-
rente da pandemia prejudicou esse 
esforço, mas ele voltará mais forte e 
2021.
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2021: VEM MUITO MAIS 
POR AÍ
Com a perspectiva de uma imunização eficaz contra a COVID-19, espe-
ramos todos que 2021 seja um ano de recuperação do mercado.

Será o ano de mais um CONGRESSO AMPRO; da implementação de um 
processo de CERTIFICAÇÃO de agências; de capacitação de profis-
sionais para um novo momento, com os novos cursos da plataforma
AMPRO SABER; da continuidade da luta incansável por melhores 
relações entre CLIENTES – AGÊNCIAS – FORNECEDORES; de muito
CONTEÚDO E ORIENTAÇÃO; de fortalecer os pleitos junto aos governos 
para acabar com a bitributação no setor; da efetivação de PARCERIAS e 
CONVÊNIOS em benefício do associado.

Enfim, será mais um ano de muito trabalho.

Vamos continuar juntos!

#SOMOSLIVEMKT




