
Contas divididas acirram rivalidade no atendimento 
Robert Galbraith  
 
Agências apontam liderança do anunciante como fator responsável pelo sucesso ou fracasso da 
relação. Concorrências por job são foco de tensão e dividem opiniões  
 
Com algumas exceções, as maiores contas publicitárias do mercado são atendidas por mais de 
uma agência em um processo que nem sempre transcorre na mais absoluta harmonia. O clima de 
competição geralmente começa nas concorrências formais ou informais e muitas vezes segue 
adiante no atendimento. Apesar disso já ser visto como algo natural pelo mercado, em um ponto 
as opiniões são consensuais: a responsabilidade pelo bom andamento da relação entre as 
agências é do cliente.  
 
Segundo boa parte dos publicitários ouvidos por Meio & Mensagem, um dos sintomas mais claros 
de que o anunciante não deixa explícitas as regras do jogo é a constante e regular troca de 
agências. Estas, por sua vez, também podem ter sua cota de pecados na relação: "A regra mais 
básica é não invadir o território do outro. O by pass dificilmente acontece quando o cliente dá a 
cada agência uma orientação firme e segura do papel de cada uma", diz Sérgio Amado, presidente 
da Ogilvy Brasil. Ele acredita que seja natural que cada uma defenda seus interesses neste tipo de 
relação, o que não significa necessariamente qualquer desvio ético no atendimento. "Isso faz 
parte da convivência. Mas quando uma tenta conquistar mais negócios, o respeito acaba e o dano 
é quase irreversível. Nessas horas, o cliente tem que agir e aplicar punições", diz Amado, dando 
nota 7 ao padrão médio do mercado. A Ogilvy atende o Banco do Brasil com a D+ (ex-
CaliaAssumpção S.A.) e a mineira DNA e o Grupo Telefônica com DM9DDB. 
 
Jens Olesen, presidente da McCann-Erickson, diz que o clima competitivo tem vertentes positivas 
e negativas. "As agências precisam trabalhar de maneira extremamente profissional, séria e 
eficiente, desde o planejamento estratégico até a criação e a mídia. Tem se tornado necessário 
oferecer mais que propaganda, apenas. Muitas vezes o cliente não tem tempo para falar com 
várias agências de cada disciplina, por isso um portfólio completo de comunicação acaba sendo 
decisivo", acredita Olesen. Para ele, é muito comum alguns anunciantes se aproveitarem do clima 
competitivo no seu atendimento: "Alguns gostam de jogar com isso para conseguir benefícios". 
Segundo o presidente da McCann, o ideal, tanto para o cliente quanto para as agências, é que 
haja trabalho em parceria. "É difícil, mas muito vantajoso para o cliente quando existe o trabalho 
correto e o jogo limpo entre as agências, mesmo com a competitividade", afirma. 
 
Adilson Xavier, sócio-diretor nacional de criação da Giovanni,FCB, também atribui ao cliente a 
responsabilidade pela paz na relação entre agências diferentes que atendem um mesmo 
anunciante. "Ele é quem faz dar certo ou errado. Se a divisão visa repartir a carga de trabalho, é 
saudável. Mas quando se estabelece clima de competição ou se permite a invasão de território, é 
desastroso", afirma. Para Xavier, a situação pode acontecer quando uma conta pequena é 
dividida. "A divisão desnecessária acontece por incapacidade do cliente de saber o que quer. Isso 
sempre acaba em confusão e situações desagradáveis. Principalmente quando se divide um bolo 
pequeno. Por outro lado, há clientes que são tão grandes que cada um já sabe qual é a sua área, 
sendo menor o risco", avalia. A melhor maneira da relação fluir, segundo ele, é uma parceria 
entre as agências. "Os talentos precisam ser aglutinados e não dispersados para rivalizar. "O legal 
de conta dividida é poder estabelecer parcerias proveitosas no atendimento e sentar para 
conversar com outras equipes", complementa. A Giovanni,FCB atende e Kraft e a Nestlé (DPA) em 
parceria com outras agências. 
 
João Fernando Vassão, diretor geral da Fischer América, diz que são pouquíssimas as grandes 
contas que têm apenas uma agência - Carrefour (AlmapBBDO), Ponto Frio (DM9DDB) e Casas 
Bahia (Young & Rubicam), entre outras. A Fischer atende Vivo (com Africa, Y&R e DPZ), Caixa 
Econômica Federal (TBWA e SNBB Novagência), BR Distribuidora (DPZ) e Grupo Schincariol 
(Lew,Lara). "Somos das agências mais escoladas nesse assunto", brinca o executivo. "O processo 



é inevitável na medida em que as empresas querem contar com serviços de mais cabeças. As 
exceções talvez se justifiquem por serem ações violentas de varejo", explica. Para ele, é preciso 
aprender a conviver com outras agências no atendimento a um mesmo cliente. "Isso é 
desgastante e o que vale é o pulso firme do anunciante na maneira como ele define com clareza 
as regras do jogo. Quando tudo fica claro, o estresse diminui e a competitividade fica saudável. 
Todos passam a fazer o trabalho com motivação especial, mesmo sabendo que estão sendo 
comparados a alguém. Porém, se isso for mal canalizado, fica destrutivo", reconhece. 
 
Sempre em concorrência  
 
Contudo, um ponto na questão do atendimento conjunto de contas divide a opinião dos executivos 
ouvidos por M&M: a concorrência pelos jobs do anunciante. Esse sistema pode ser fixo, com cada 
agência tendo um percentual mínimo da verba garantido - comum em contas públicas - ou ser 
eventual, para trabalhos especiais. Vassão conta que no caso da CEF cada agência tem garantido 
um mínimo de 15%, mas teoricamente uma pode chegar a 70% da verba anual. "Montaram um 
sistema que não é dos sonhos. Cada grande job tem uma concorrência. Já se sabe de antemão 
que vai haver uma perda de trabalhos, mas por outro lado as agências têm se esforçado e o 
cliente tem ficado muito satisfeito com o nível dos trabalhos apresentados. Depois da fase 
dolorida de adaptação inicial, percebemos que tem sido estimulante, pois é uma dose de 
adrenalina interessante", conta.  
 
Vassão acrescenta que em casos assim é fundamental que haja confiança mútua no processo. "Se 
houver dubiedade ou sentimento de favorecimento, o relacionamento é um desastre. Quando se 
percebe que as regras foram alteradas, é necessária uma conversa ao pé do ouvido", pondera. O 
diretor geral conta que no restante das contas que a Fischer divide, cada agência tem um 
segmento específico para atender.  
 
Já o presidente da McCann-Erickson declara-se contra o modelo de concorrência por jobs e acha 
que cada agência deve trabalhar de forma focada em uma linha de produtos ou marcas. "O cliente 
pode fazer concorrências, mas isso às vezes cria muitos problemas com o atendimento de um ou 
outro. Isso deixa o clima um pouco tenso, pois o excesso de concorrência não é uma situação 
confortável. Minha recomendação é que não se adote esse modelo, mas que se crie um 
relacionamento de profundidade com a agência, dando tempo para que o trabalho seja realizado. 
Isso gera melhores resultados e permite um planejamento mais sério", afirma Olesen.  
 
Sérgio Amado, por sua vez, não vê problemas. "É correto e não vejo como especulativo nem 
como uma disputa desgastante. Trata-se de uma forma de o cliente buscar ativar o melhor das 
agências. O pior modelo é aquele em que elas não trabalham com consistência nos objetivos de 
mercado, causando embaraços e confusão. O ideal é que os trabalhos sejam divididos e que as 
envolvidas trabalhem para uma marca como se fossem uma única empresa", diz Amado. 
 
Ivan Marques, sócio -diretor da F/Nazca Saatchi & Saatchi, considera o modelo de concorrência por 
job um dos mais desgastantes para as agências. "É estressante, quem topa tem de agüentar o 
tranco. Nem todo mundo concorda, mas como o mercado está recessivo, as agências acabam 
aceitando pela necessidade de gerar receita. No entanto, o custo é alto, pois mobiliza-se a equipe 
e, se ocorrerem três derrotas, fica difícil motivar o time para ir à quarta tentativa. É uma relação 
que não cria fidelidade, pois o tempo para construir a confiança é tão importante quanto para 
acertar a idéia criativa", avalia Marques.  
 
Ele também acha fundamental a liderança do cliente na divisão da conta. "Já é comum na 
propaganda e não há estranheza. Há modelos de divisão que têm fluxos melhores e outros que 
são truncados pela falta de estímulo na troca de informação", avalia. Para Marques, a relação 
entre as agências fica mais fácil quando ocorre a divisão por marcas. "É difícil conciliar questões 
estratégicas e, além disso, cada agência tem sua identidade e proposta criativa", afirma. A 
F/Nazca divide Claro (com Almap), Petrobras (Quê e Duda Mendonça), Procter & Gamble (Leo 



Burnett, Publicis Salles Norton e Grey Brasil) e Ambev (Africa, DM9DDB, Duda Mendonça, NBS, 
SNBB e AlmapBBDO). 
 
Diálogo pela uniformidade  
 
Cid Alvarez, presidente da holding PPR - que controla a NBS, a Quê e a Next - acredita que o 
maior desafio para os clientes que dividem suas contas é dar uniformidade à comunicação. "O 
mais importante é a unidade da comunicação, pois é um risco a empresa se dirigir ao consumidor 
de maneiras diferentes. Para isso, o cliente tem que promover o diálogo", diz Alvarez, enfatizando 
que há reuniões mensais entre as agências. 
 
Na Petrobras, a Quê é responsável pela parte mercadológica, a relação com investidores e a 
comunicação internacional. A F/Nazca divide a conta corporativa com a Duda Mendonça e atende 
também as contas regionais, de exploração e produção de petróleo, esportes a motor e do centro 
de pesquisas científicas. A Duda Mendonça também atende toda a parte institucional e a área de 
patrocínios. A divisão das verbas, segundo divulgado pela empresa no ano passado, é de 25% dos 
cerca de R$ 120 milhões anuais para cada agência, com os 25% restantes sendo disputados em 
concorrências ao longo do contrato. "Sabemos que a Petrobras respeita os limites da área de 
atuação das agências. Quando há exceções, acertamos essas ações que podem ser criadas por 
uma e veiculadas por outra. A Petrobras rege com harmonia toda essa relação", afirma o 
presidente da PPR. 
 
Ainda dentro da PPR, no início deste ano as agências Next e NBS passaram a dividir a conta da 
Telemar. A Next, que concentrava toda a conta desde o final de 2001, agora atende a parte 
institucional, enquanto a NBS assumiu a comunicação de produtos e varejo e continua à frente do 
atendimento à operadora de telefonia móvel Oi. "São duas equipes separadas que têm conseguido 
de forma saudável discutir os pontos de sinergia e trabalhar em parceria", diz Cid. Para ele, a 
divisão dentro de um mesmo grupo acaba sendo mais vantajosa tanto para o cliente quanto para 
as agências. "O cliente sempre precisa estar atento aos pontos de sinergia, como negociação de 
mídia, pois um atendimento normalmente não sabe exatamente o que o outro está fazendo. 
Quando a conta é concentrada, essa tarefa é da agência. Como acompanhamos tudo de perto, 
temos as vantagens desses dois modelos", diz Alvarez. 
 
Alexandre Gama, presidente da Neogama BBH, acha que o termo "conta dividida" não é correto 
quando existe uma divisão clara da área de atuação de cada agência. "Nesses casos em que 
produtos são distribuídos, cada uma tem na verdade a sua conta de um cliente em comum", 
afirma Gama, que atende o Bradesco juntamente com Publicis Salles Norton, Y&R e Fabra 
Quinteiro. Segundo ele, as regras são rígidas e o único momento de competitividade é durante 
projetos especiais onde o Bradesco costuma realizar concorrências. A Neogama cuida 
especificamente dos cartões, previdência e seguradora. "Há uma relação competitiva e sempre 
que o cachimbo cai, outro pega. Mas as regras no dia-a-dia estão implantadas e a concorrência é 
só criativa", diz o presidente da Neogama BBH.  
 
Márcio Santoro, sócio-diretor de planejamento da Africa, acredita que quem atende a conta 
institucional geralmente tem a maior responsabilidade na proximidade e no diálogo entre as 
agências que dividem o mesmo cliente. "Quem cuida do institucional muitas vezes dá o tom para 
o resto da comunicação. A interface, porém, é sempre através do cliente", afirma Santoro, cuja 
agência é reponsável pela parte institucional dos anunciantes Vivo e Itaú (ver box).  
 
Ele considera a rivalidade saudável, mas se coloca contra a realização de concorrências por job. 
"Eu acho um erro, pois isso faz com que três ou quatro agências corram em um mesmo sentido e 
isso acarreta perda de tempo. Esse é um aspecto que vai contra o lado bom de se ter conta 
dividida", avalia. 
 
 



Regras importantes para compartilhar clientes 
 
Agências 
 
 Ser pró-ativo, mas sem invadir território alheio 
 Solicitar ao cliente divisão e critérios claros  
 Manter um diálogo permanente com as outras agências 
 Se houver problemas com outra agência, resolver via cliente 
 Não criticar um trabalho sem ser solicitado 
 Se não concordar com concorrências por jobs, deixar claro desde o início 
 Sinergias em áreas comuns devem ser padronizadas 
 Definir se a política de mídia será concentrada ou não 
 
Clientes 
 
Só dividir a conta se o volume justificar 
Definir regras claras para o atendimento 
Evitar que mais de uma agência atenda uma mesma marca 
Estimular a criatividade e não a rivalidade  
Jamais demonstrar mais simpatia por uma das agências 
Convocar reuniões regulares com todas as agências 
Evitar excesso de concorrências  
Se fizer concorrências por jobs, garantir remuneração mínima 
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