
Avanço na
comunicação total
Pesquisa realizada pela TN5 InterScience com os cem maiores anunciantes do País demonstra que agências
ganham espaço na prestação de serviços de marketing para compensar redução de verbas de propaganda

ARNALDO COMIN

Depois de um ciclo continua-
do de perda de participação den-
tro da verba do anunciante, as
agências começam a reagir, re-
cuperando receitas por meio da
prestação de serviços de marke-
ting. Embora a diversificação nas
ferramentas da comunicação,
que levaram à redução do volu-
me de investimentos em propa-
ganda tradicional, seja um fenô-
meno relativamente antigo, ape-
nas no ano passado esse merca-
do avançou concretamente em
relação às empresas especializa-
das em áreas como promoções,
eventos e marketing direto, en-
tre outras.

Essa é uma das principais
conclusões da 10a edição da pes-
quisa Tendências do Mercado
Publicitário, realizada pela TNS
InterScience e publicada com
exclusividade por Meio & Men-
sagem. O estudo contou com o

levantamento de informações
dos cem maiores anunciantes lis-
tados no ranking Agências &
Anunciantes — além de 79 de
porte médio —, em mercados
regionais (ver metodologia).

Os levantamentos anteriores
da TNS demonstravam que a
participação da publicidade con-
vencional no bolo de investimen-
tos já havia caído para menos de
50%, chegando a 48% em 2003.
No passado, esse cenário se in-
tensificou: a fatia de recursos
alocados para propaganda no or-
çamento do seguimento foi de
45%. A participação dos médios
anunciantes é ainda menor, de
43%. Os resultados apontam
uma forte tendência de intensi-
ficação de aplicações em promo-
ções de vendas, eventos, comu-
nicação no ponto-de-venda e
marketing direto.

A diversificação já implemen-

tada no mix de comunicação en-
tre os grandes anunciantes refor-
ça a perda de importância da
propaganda. Em 2003,100% das
empresas ouvidas tinham a pu-
blicidade como ferramenta uti-
lizada, o que recuou para 97%
em 2004. Elas têm utilizado uma
média de sete ferramentas. No
ano passado, 86% das grandes
companhias fizeram uso de
eventos, 80% de promoções de
vendas, 78% de internet, 72% de
comunicação no ponto-de-ven-
da, 78% de pesquisas de merca-
do, 68% de marketing direto,
62% de patrocínio, 52% de mar-
keting social, 45% de merchan-
dising na TV e 34% de marke-
ting cultural.

A pesquisa aponta três gran-
des "famílias" de ferramentas.
Além da publicidade, com 45%,
o incentivo a vendas detém uma
participação de 36%, restando



8% da verba para campanhas ins-
titucionais. Nesse item, o boom
de investimentos em ações de
responsabilidade social verifica-
do nos últimos anos permanece
com fôlego: a participação den-
tro do orçamento subiu de 2% em
2003 para 3% em 2004.

Curiosamente, o uso da pro-
moção de vendas no bolo dos in-
vestimentos recuou em 2004, de
16% para 12%. Uma das expli-
cações pode ser a própria recu-
peração econômica do País, que
permitiu aos anunciantes voltar
a apostar em ações mais ligadas
à marca, com foco não tão acen-
tuado em resultados de curto
prazo. A comunicação no ponto-
de-venda, por sua vez, que visa

capturar a atenção do consumi-
dor no momento da decisão de
compra, teve sua avaliação feita
pela primeira vez. A pesquisa
revelou que a ferramenta já ocu-
pa uma fatia de 8% da verba dos
grandes anunciantes.

Diante desse cenário de am-
pliação, as agências — especial-
mente as de grande porte, que
investiram muito na aquisição
de empresas especializadas ou
na estruturação de departa-
mentos multidisciplinares nos
últimos anos — melhoraram sua
performance fora da publicida-
de. No segmento de eventos, do
total de 9% dos grandes anun-
ciantes que utilizam a própria
agência para a prestação de ser-

viços em 2003, o número saltou
para 17% no passado. As em-
presas especializadas, por sua
vez, que respondiam pela ferra-
menta de 45% dos anunciantes,
reduziram sua fatia para 40% no
período analisado.

A mesma tendência se veri-
fica em outras disciplinas. Em
promoções, as agências tradicio-
nais aumentaram sua participa-
ção de 17% para 32% do total
dos grandes anunciantes; em in-
ternet, de 20% para 26%; e em
marketing direto, de 22% para
31%. Nos três setores, as espe-
cializadas perderam espaço.

CLIMA DE OTIMISMO
Embora ainda existam for-

tes críticas dos anunciantes em
relação à qualidade na presta-
ção de serviço oferecida pelos
fornecedores da comunicação,
é crescente a percepção posi-
tiva das transformações em
curso no mercado. Entre os
grandes anunciantes, 80% de-
tectam que a indústria passa
por um período de mudanças,
dos quais 97% as consideram
benéficas.

Quanto aos médios, 76%
têm essa percepção, com o
mesmo índice de aprovação. O
resultado é relevante, uma vez
que em 2003 a visão positiva
entre grandes e médios era de
86%. Além disso, a pesquisa

mostra uma curva ascendente
de otimismo: em 2001 a per-
cepção era de 49%, passou
para 71% e se acentuou ainda
mais nos dois últimos anos.

Talvez em virtude do cenário
de redução de margens e acir-
ramento da concorrência, o que
levou as agências a disputar com
mais intensidade a busca de no-
vos clientes, a percepção de fi-
delidade por parte do anuncian-
te em relação a seus fornecedo-
res caiu. Em 2003, 27% dos
maiores anunciantes acredita-
vam que a parceria da agência
no dia-a-dia da empresa havia
crescido. No ano passado, esse
índice diminuiu quase 10 pontos
percentuais, para 18%.

Em uma visão mais ampla
do mercado, os anunciantes

detectaram avanços no perfil
do atendimento. Entre os gran-
des, 32% acreditam que a es-
pecialização por tipo de comu-
nicação aumentou, opinião
compartilhada por 29% dos
médios. Além disso, por causa
do acirramento na concorrên-
cia em seus diversos segmen-
tos, 40% dos maiores anunci-
antes registraram expansão na
demanda por foco em resulta-
dos na comunicação, profissio-
nais especializados e agilidade
no atendimento. As agências,
por sua vez, apresentaram me-
lhores indicadores de entrega.
Para 25% dos grandes anunci-
antes, a utilização da verba na
diversificação da mídia foi mais
bem utilizada, o que foi perce-
bido por 13% dos médios.

Anúncio



Fonte: Meio & Mensagem Profissional de Marketing, p. 9-11, 9 maio 2005.




