
Discutindo o relacionamento
Encolhimento dos departamentos de marketing causa desconforto entre agências e clientes

Ninguém tem dúvidas de que
as estruturas dos departamentos
de marketing das empresas en-
colheram de maneira significati-
va nos últimos anos, mas existem
perguntas cujas respostas estão
longe de serem unânimes. De
que forma o enxugamento se
reflete na qualidade dos traba-
lhos realizados por esses depar-
tamentos? Existe mesmo o fenô-
meno chamado de "junioriza-
ção", ou seja, a concentração de
poder, nas empresas anuncian-
tes, em mãos de profissionais
não muito experientes?

Não são poucos os represen-
tantes das agências especializa-
das em várias ferramentas de
marketing — alguns dos quais
pedem para não serem identifi-
cados — que reclamam do des-
preparo dos interlocutores que
encontram dentro das compa-
nhias para as quais prestam ser-
viços. Tais interlocutores esta-
riam encontrando férias dificul-
dades para exercer certas prer-
rogativas da função, como pas-
sar briefings ou aprovar campa-
nhas. Mas também há executi-
vos das agências que acreditam
que a renovação dos quadros é
uma situação normal e que os
problemas encontrados para se
discutir as estratégias a serem
adotadas são conseqüências dos
novos tempos do marketing. As
dificuldades refletem a transi-
ção do período no qual a publi-
cidade de massa era a ferramen-
ta soberana, para os dias de
hoje, quando a mídia é obriga-
da a concorrer com vários ou-
tros instrumentos.

Os representantes dos
anunciantes, por sua vez, reco-
nhecem que algumas compa-
nhias possam ter cometido ex-

cessos no enxugamento de
seus quadros de funcionários,
mas defendem que na maioria
das vezes as posições-chave
permanecem nas mãos de pro-
fissionais experientes, além de
lembrarem que a renovação
atinge a todos os setores de
atividades. Para eles, a tal "ju-
niorização" tem acontecido de
forma tão ou até mais aguda em
muitas agências.

Na opinião de Horácio del
Nero Rocha, presidente do Clu-
be de Marketing — braço da As-
sociação Brasileira de Anunci-
antes (ABA) responsável pelo
networking e o desenvolvimen-
to dos profissionais de marke-
ting — e diretor de relações ins-
titucionais da GVConsult (con-
sultoria mantida pela Fundação
Getúlio Vargas), o mais prová-
vel é que todos tenham uma
dose de razão. Rocha conta que
a percepção desse mal-estar foi
uma das causas de o Conselho
Executivo das Normas-Padrão
(Cenp), entidade que reúne re-
presentantes de anunciantes,
agências e veículos, ter inicia-
do há cerca de um mês uma sé-
rie de encontros que visam me-
lhorar o relacionamento entre
as partes ligadas à indústria da
comunicação. "Queremos dia-
logar sobre questões que cau-
sam insatisfações de lado a lado
mas não são comentadas no
dia-a-dia", justifica. As conclu-
sões obtidas podem vir a ser
adotadas pelo Cenp para nor-
tear o comportamento futuro
de todos os envolvidos.

QUEIXAS
Antônio Carlos Carletto,

vice-presidente da Ogilvy One,
é um dos executivos das agên-

cias que falam abertamente so-
bre os problemas que enfrenta
com a "juniorização". "Muitos
profissionais dos anunciantes
não compreendem os limites de
sua atuação e não agem como
se as empresas de publicidade
fossem suas parceiras, e sim
como se fossem fornecedores
de parafusos", reclama.

Um dos grandes nós do re-
lacionamento, de acordo com
ele, é a falta de preparo dos res-
ponsáveis pela contratação das
agências, muitas vezes ligados
aos departamentos de compras.
"Eles não sabem diferenciar as
que têm boas estruturas, profis-
sionais capacitados e links com
empresas internacionais do se-
tor e as confundem com agên-
cias sem equipes, mantidas por
dois ou três sócios", acusa. Car-
letto ressalta que talvez os pro-
blemas que enfrenta sejam mai-
ores por ele comandar um es-
critório de marketing de relaci-
onamento. "Nossa operação é
complexa e exige maior com-
preensão por parte dos clien-
tes", justifica.

Com a ressalva de que não
enfrenta esse tipo de problema
com seus clientes, Márcio San-
toro, sócio e diretor de atendi-
mento da África, reconhece que
tem ouvido queixas de colegas
de outras agências. Para ele,
além do fenômeno de "juniori-
zação", outro problema tem
atrapalhado bastante o diálogo
entre as partes. "Hoje os profis-
sionais de marketing são muito
pressionados por resultados
imediatos e não têm mais voz
ativa para desenvolver estraté-
gias de valorização das marcas
a longo prazo", resume.

Geraldo Rocha Azevedo,
presidente para a América La-
tina da agência de ativação de
marcas The Marketing Store,
também reconhece a existência
do problema. Ele suaviza a crí-
tica advertindo que nos postos-
chave a maioria dos anuncian-
tes mantêm profissionais expe-
rientes e qualificados. "Uma
conseqüência desse fenômeno
tem sido a tentativa, por parte
dos clientes, de repassar res-
ponsabilidades de forma inde-
vida. O cliente deve cumprir o
seu papel e as agências preci-
sam aprender a dizer não a cer-
tas solicitações", analisa.

O OUTRO LADO
Falando em nome dos anun-

ciantes, Orlando Lopes, presi-
dente da ABA, admite a "junio-

rização" excessiva. Ele ressal-
ta, no entanto, que o fato não
deve ser generalizado e que a
incorporação de jovens é a for-
ma pela qual as organizações
acompanham a evolução do
mercado. "Eles são fundamen-
tais para as áreas de marketing
e sua presença é bem-vinda.
desde que sejam devidamente
orientados pelos mais expe-
rientes", resume.

Daniel Arantes, há seis anos
executivo responsável pelo ma-
rketing no Brasil da rede de lan-
chonete McDonald's, reconhece
que o seu departamento é en-
xuto, mas adverte que ele é
composto por profissionais de
grande gabarito e que traba-
lham na empresa há anos. "Mi-
nha experiência mostra que a
rotatividade nas agências com
as quais me relacionei foi muito
maior do que nas companhias
em que trabalhei", dispara. Opi-
nião idêntica tem Cláudio Klie-
mann Silva, gerente de serviços
de marketing da Perdigão. "A
rotatividade de funcionários em
agências é maior do que na in-
dústria", garante.

As empresas de publicidade
também são "cutucadas" por
Anna Chaia, diretora de marke-
ting da Multibras. "O Brasil é um
celeiro de profissionais de cria-
ção fantásticos, mas quando o
assunto é planejamento as
agências nacionais deixam mui-
to a desejar. Meu sonho era en-
contrar no Brasil esse setor tão
bem estruturado como na Ingla-
terra", afirma.

TRANSIÇÃO
Há os que entendem que os

problemas de relacionamento
não são tão graves assim e re-
fletem a chegada de uma nova

era. Para esses especialistas,
com o surgimento de várias fer-
ramentas ainda exploradas de
forma incipiente, os departa-
mentos de marketing viram
suas atribuições diluídas em
outras divisões da empresa, o
que às vezes gera desconforto
no diálogo entre agências e cli-
entes. Mas tudo se deve a esse
período de transição.

"Antes havia uma concen-
tração de poder nos departa-
mentos de marketing, que pres-
tavam muita atenção às ações
que as companhias iam fazer na
mídia de massa. Hoje há uma
divisão de tarefas e existem pro-
fissionais que se encontram em
outros setores e pensam em ins-
trumentos que vão desde a ne-
gociação de preços com os dis-
tribuidores até a realização de
shows, eventos, ações de rela-
cionamento ou promoções", ex-
plica Daniel Barbará, diretor
comercial da DPZ. Barbará
acredita que, com a complexi-
dade do cardápio, é normal ha-
ver uma renovação profissional.
"Não acho defeito, e sim uma
qualidade. Aparecem novos
profissionais da mesma forma
que surgem novos médicos ou
jornalistas", resume.

Opinião semelhante tem
Carlos Murilo Moreno, gerente
geral da Ogilvy Activation e que
em seu currículo apresenta ex-
periência de dez anos no depar-
tamento de marketing da Shell
e sete anos na Fiat. "Essas crí-
ticas revelam a insegurança
causada por esse momento d
transição nas estratégias c
marketing. Quando comecei a
trabalhar nesse setor, há alguns
anos, também era júnior e nem
por isso deixei de desenvolver
minha carreira", resume.
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