
Para onde caminha
a propaganda?
Principais agências brasileiras debatem temas importantes:
remuneração, concorrências e relacionamento com clientes

A propaganda está mudando. A
relação entre agência e cliente já não
é tão forte como outrora. O modelo de
negócio da agência está sob ameaça. As
concorrências estão fora de controle. E
o lucro das agências corre risco.

Todas essas afirmações pessimistas
foram feitas por David Wethey, consultor
da Agency Assessments International,
que esteve no Brasil a convite da Sales,
Periscinoto, Guerreiro & Associados
para uma conversa franca com alguns
diretores das maiores agências de publi-
cidade do país. Durante o encontro
- que aconteceu em São Paulo no fim
de março -, David tocou em diversos
temas importantes, como remunera-
ção, relacionamento entre clientes e
agências e as concorrências.

De acordo com Wethey, a principal
razão para a remuneração ser consi-
derada um problema é a sua falta de
simplicidade. "No início havia a época
da comissão; depois veio a época do fee
(mensalidade); em seguida, o fee mais
incentivo, que levou a preocupações
incessantes com time sheets (folha
de tempo) e cálculo de resultados.
Entramos na era do "o que a gente
vai fazer agora?", disse Wethey para
os criativos brasileiros.

De acordo com o publicitário in-
glês, que já foi presidente mundial da
McCann-Erickson, esse problema é
muito pior nos Estados Unidos, Reino
Unido e na maioria dos países europeus.
"No Brasil, vocês têm um sistema dife-
rente, mas, se há um problema sério
com remuneração nos mercados princi-

Remuneração pode
ser considerada um problema

por causa de sua falta
de simplicidade

pais, há efetivamente um problema para
todos", afirmou. Para ele, as agências
deveriam ser remuneradas pelo seu
sucesso, não pelas horas de trabalho.

Outro assunto que David abordou
foi a questão das concorrências. Para
ele, a dificuldade com o processo é
simples: muita competição, muitas
agências convocadas e muito trabalho
grátis. "Não faz sentido as agências
passarem 20% ou 25% do seu tempo
oferecendo idéias gratuitas em con-
corrências. Antigamente, agência era
sinônimo de serviço ao cliente; hoje,
pelo menos na Inglaterra, é sinônimo
de conquistar o cliente de sua concor-
rente", contou.

Finalizando sua apresentação,
Wethey abordou os relacionamentos
entre cliente e agência. De acordo
com o consultor, o problema prin-
cipal reside nas relações de pouca
qualidade. "Qual é o motivo que leva
à deterioração dos relacionamentos?
Apenas atender adequadamente não
é o suficiente e também não pagará o
suficiente", diz. David acredita que os
clientes precisam de agências capazes
de ajudá-los na resolução de problemas
comerciais por meio de uma publici-
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Wethey, da AAI: discussão engloba temas
fundamentais para o futuro da propaganda

dade bem estruturada, ou seja, existe
a necessidade de maior sistematização
na contratação de novas agências
(sobretudo as internacionais) e de
certeza de que estes relacionamentos
comecem com o pé direito.

OPINIÃO BRASILEIRA

O responsável pela presença de
David Wethey foi Sérgio Guerreiro, o
G da SPGA. "A idéia surgiu de um en-
contro que tive com ele em Nova York,
no ano passado, numa reunião anual de



Francucci, do JWT: o verdadeiro valor de
uma agência é sua criatividade

consultores de comunicação de todo
o mundo promovida pela AdForum",
relembra Guerreiro. "Quando lhe disse
o que fazíamos, ele se interessou em
nos visitar, já pensando numa associa-
ção", diz. Segundo Sérgio Guerreiro, a
palestra ajudou a repercutir a situação
da publicidade no Brasil e no mundo.
"No próprio dia, após a palestra houve
um animadíssimo debate entre várias
agências e o presidente da ABA, Or-
lando Lopes, quando ficou evidente
a necessidade de mais diálogo entre
todas as partes", conta.

Júlio Ribeiro, diretor da agência Ta-
lent, foi um dos participantes. Para ele,
as colocações do consultor não mostram
"problemas", mas são "oportunidades"
dentro da nova realidade da economia
globalizada. "O volume de propaganda
veiculada no mundo no ano de 2004
foi maior do que em qualquer outra
época. Deverá continuar crescendo nos
próximos anos. As oportunidades estão
aí. Cabe a cada um aproveitá-las na
medida da sua própria competência",
diz o publicitário. Na opinião dele,
brevemente deixará de existir um
"modelo brasileiro" de propaganda e
as características do negócio de comu-
nicação serão também globalizadas.

Para Sérgio Valente, presidente

da DM9DDB, o mais interessante da
palestra foi conhecer o que acontece
em outros mercados, porém é preciso
entender que as realidades são diferen-
tes. "O modelo de relação entre cliente
e agência é bastante diferente no Bra-
sil. As relações, principalmente no que
diz respeito a concorrências, devem
caminhar para uma experiência mais
saudável. A remuneração desse esforço
já caminha para ser uma realidade no
Brasil", diz o publicitário. Para ele, a
relação entre cliente e agência tende a
ser cada vez mais focada no resultado
do negócio de quem contrata. "Esta é
uma grande e saudável mudança. Aliás,
o mercado brasileiro de publicidade já
mudou muito e continua mudando. Só
não vê quem está ficando para trás",
afirma Valente.

Relacionamento entre
clientes e agências de

propaganda já não é tão
forte como antes

Ribeiro, da Talent: "problemas", na
verdade, são "oportunidades de negócio"

Anúncio



AGENCIAS

Guerreiro, da SPGA: objetivo é discutir
soluções práticas para a propaganda

Quem concorda com as posições
de David Wethey é Átila Francucci,
CCO da JWT. Segundo ele, o grande
problema é que o verdadeiro valor
de uma agência - sua capacidade
criativa para construir e/ou solidificar
uma marca - é dado de graça, pois a
maior parte da remuneração vem do
investimento em mídia. "A criação tem
que ser vista como um parâmetro de
remuneração", declara. Átila Francucci
acredita que o modelo brasileiro é
praticamente único no mundo. "Tem
vantagens que outros mercados
perderam, mas, mesmo assim, o in-
vestimento em mídia não pode ser o
único critério de remuneração. Creio
que novos modelos, híbridos, tendem
a ser uma solução", afirma.

No caso do descrédito do sistema
de Bonificação por Volume, o BV, Júlio
Ribeiro acha que a resposta para esta
questão está numa equação simples:

Trabalho de qualidade
requer remuneração à altura,
seja ela feita por bonificação

ou mensalidade

trabalho de qualidade requer remu-
neração à altura. "Respeitado esse
princípio, tanto faz se ela é feita à
base de taxa ou de fee. A taxa tem a
vantagem de ser mais simples. Não é
porém a única forma", arrematou. Átila
Francucci declarou que algumas lide-
ranças começam a se movimentar para
mudar práticas antigas, mas, segundo
ele, ainda falta uma ação conjunta das
agências. "Teríamos que ser mais uni-
dos e defender a causa da remuneração
e outras, como concorrência e ética,
de maneira mais coesa", conclui.

Se depender do sucesso desse

História da propaganda

encontro, a SPGA promete continuar
batalhando para que a discussão desses
temas não se perca no vazio. "Estamos
pensando em várias ações, sempre
atuando como mediadores indepen-
dentes", afirma Sérgio Guerreiro. "Que-
remos contribuir para várias soluções
de práticas que não estão sendo profis-
sionalmente bem conduzidas, como,
por exemplo, o processo de seleção
de agências, freqüentemente caótico,
fora de foco e errático", avisa.

Leia outros trechos da palestra proferida pelo
consultor britânico David Wethey no site
www.revistacomunicacao.com.br

As jornadas de David Wethey
Durante sua apresentação, David dividiu a história da propaganda
em três momentos, que ele chamou de "jornadas".

PRIMEIRA JORNADA (início da propaganda)

• Esboço e envio de mensagens vendedoras.

• O sucesso é determinado pelo volume da

verba de mídia.

• A publicidade é um fenômeno que exerce

impacto sobre os consumidores quando estes

lêem uma publicação, ligam o rádio ou a

televisão ou caminham pela rua, o Modelo

da Interrupção.

• As marcas são essencialmente definidas pela

embalagem e pela publicidade.

SEGUNDA JORNADA (consolidação)

• A publicidade tornou-se uma ferramenta de

marketing sofisticada, em um mundo onde as

marcas tornaram-se mais importantes do que

suas empresas fabricantes.

• O planejamento estratégico fez uma ciência

do target marketing.

• As agências concentraram o seu foco em

criatividade à medida que as agências de

mídia se desligavam.

• Primeiramente, a mídia adquire aspectos de

commodity e, a seguir, fragmenta-se de

forma dramática.

• A maioria dos clientes ainda se concentra no

modelo de interrupção, com o apoio

do marketing direto.

TERCEIRA JORNADA (momento atual)

• A televisão digital multicanal, os gravadores

de vídeo pessoais e, acima de tudo, a internet

banda larga chegaram para ficar.

• A internet tornou-se uma destinação de

engajamento do consumidor - ao invés de

uma mídia de publicidade convencional.

• A criatividade continua sendo de importância

capital, no entanto as agências estão

equipadas e direcionadas à produção de

comerciais de 30 segundos - a produção mais

ampla não é exigida.

• Hoje em dia, os clientes contam com dezenas

de agências especializadas prestando

assessoria em marcas, RP, patrocínios,

novos meios, marketing direto, promoções,

marketing viral, marketing de guerrilha,

programação de conteúdo, etc. O escopo

completo do além-mídia.

• A fragmentação e o vídeo pessoal estão

aniquilando o modelo de interrupção.

• A mídia agora é editorial e programação,

além de anúncios e comerciais. •




