
Cartas na mesa
Centrais de compras impõem novas regras de
negociação entre anunciantes, agências e fornecedores
ARNALDO COMIN

Prática arraigada em áreas
corporativas como as de supri-
mentos, logística e produção,
as chamadas mesas de compras

equipes especializadas na
negociação de insumos para as
empresas - - mergulharam de ca-
beça nos setores de serviços nos
últimos anos. Esse movimento
atingiu em cheio as divisões de
marketing, principalmente das
grandes corporações. Depois
de décadas com o controle das
verbas dos clientes, as agências
de propaganda foram obrigadas
a ceder alguns anéis para não
perder os dedos. Trocando em
miúdos, elas se viram forçadas
a abrir mais suas contas e per-
mitir que os clientes tivessem
ingerência maior naquilo que
estavam comprando e em
quem vendia.

Dois fenômenos explicam
o aumento de poder das me-
sas de compras. O primeiro é
essencialmente econômico: o
processo de consolidação das
companhias em grandes conglo-
merados levou os administrado-
res a buscar maior padronização
nas diferentes áreas operacio-
nais. Anunciantes de porte não
podem permitir que cada depar-
tamento faça compras e preste
contas da maneira que melhor
entender, sob o risco de mergu-
lhar em um caos administrativo.
Essa cultura de melhores prá-

ticas acaba sendo contaminada
pelas empresas menores, o que
tende a provocar uma reação
em cadeia no mercado.

A segunda razão é legal. A sé-
rie de escândalos contábeis nos

últimos cinco anos fez com que
o governo norte-americano fosse
mais rigoroso com as contas das
companhias de capital aberto.
Isso as levou a buscar mecanis-
mos de prevenção a fraudes,

sendo comum a prática de aber-
tura de mesas de compras com
profissionais de diferentes áreas,
a fim de dar mais transparência
na gestão de recursos.

Por essa razão, fornecedores
como gráficas e produtoras são
freqüentemente solicitadas a pre-
encher cadastros detalhados de
seu modelo de perfil empresarial.
A "invasão" dos anunciantes no
processo de negociação tem sido
alvo de grande apreensão por par-
te das produtoras, que se sentem
cada vez mais fragilizadas (ver
matéria na pág. ao lado}.

Mais do que o ambiente
externo, essa mudança de pro-
cessos tirou mesmo foi a au-

tonomia dos departamentos
de marketing, acostumados a
ter plenos poderes sobre seus
orçamentos, uma vez que com-
pravam "talento", não produtos
de valor facilmente mensun.
como porcas e parafusos.

Mas a despeito da eventual
grita dos profissionais de mar-
keting, a realidade é que muitas
outras áreas foram atingidas.
"Todos os departamentos ligados
à área de serviços perderam au-
tonomia", afirma Marcelo Gomes,
diretor da GBE Consultoria Con-
tábil, especializada em fraudei
no meio privado. "O diretores de
TI, por exemplo, tinham poder
absoluto para comprar o equi-

O mercado de fornece-
dores vê com apreensão o
avanço das práticas das me-
sas de compras no merca-
do publicitário. A principal
queixa é de que a tradicional
relação entre fornecedores e
agências, a qual conferia uma
negociação de ordem mais
técnica, perdeu força para a
avaliação puramente finan-
ceira. "As mesas de compras
não passam de um conjunto
de processos, o que não tem
problema algum em si", avalia
Neco Schertel, diretor execu-
tivo da Paralela Filmes. "Em-
bora não acreditemos que as
empresas tratem a produção
como a compra de pregos,

como alguns dizem, o que nos
preocupa é a distância desse
sistema puramente objetivo do
universo técnico e artístico da
produção", prossegue.

João Daniel Tikhomiroff,
presidente da Mixer, que há dois
anos está no pool de produtoras
da Vivo, sugere mecanismos que
podem tornar a negociação mais
proveitosa e menos desgastante.
"No lugar de fazer concorrências
a cada trabalho, os anunciantes
poderiam garantir um volume
mínimo de produção, de forma
a tornar seguro o retorno dos
investimentos das produtoras,
mantendo os custos perfeita-
mente razoáveis para ambos os
lados", defende.

De fato, esse sistema poderia
impedir a guerra de preços que
muitas vezes desgasta as rela-
ções entre clientes, fornecedo-
res e agências. "Todas as vezes
que debatemos com mesas de
compras, a discussão foi exclu-
sivamente financeira. Depois de
enviada a proposta, eles ligam e
pedem se dá para abaixar 10%",
reclama Schertel.

Por outro lado, quem tra-
balha no setor reconhece que
houve avanços na relação, prin-
cipalmente pela profissionaliza-
ção das equipes de marketing.
"Já vi situações constrangedoras
em que o conhecimento do pro-
fissional do cliente sobre o nosso
trabalho era muito superior ao

do responsável destacado pela
agência", diz Schertel.

Arthur Minassian, o Tula,
sócio da Play it Again e presi-
dente da Associação Brasileira
das Produtoras de Fonogramas
Publicitários (Aprosom), vê de
maneira muito positiva o in-
gresso das mesas de compra no
mercado. Para ele, o primeiro
elemento foi a profissionaliza-
ção das produtoras. "Quando se
entra em uma concorrência por
preços, que não envolve quali-
dade, é preciso saber muito bem
até onde a sua empresa pode
chegar", diz Tula. Ele destaca,
por exemplo, que o número
de afiliados da Aprosom saltou
de 25 para 60 em dois anos. O
principal motivo foi a assessoria
jurídica na seção de direitos,
uma vez que os anunciantes
impuseram um modelo mais
profissional de elaboração de
contratos.

Tula aponta ainda que
algumas empresas evoluíram
no relacionamento com os
fornecedores, enquanto ou-
tras, não. "A Play it Again não
trabalha, por exemplo, com
a Vivo, que faz leilão puro e
simples de preço. Por outro
lado, conquistamos um rela-
cionamento excelente com
empresas como Pão de Açúcar
e Renault, que compreendi
muito bem a natureza do nos-
só negócio", acrescenta.

Tikhomiroff também elogia
o avanço na relação direta com
o anunciante e acredita que só
o diálogo franco entre todas as
partes poderá manter os níveis
de qualidade da propaganda.
"A única coisa que não pode
acabar é a relação de confian-
ça entre anunciantes, agências
e produtoras. Só assim todos
seremos salvos", afirma o pre-
sidente da Mixer.

Text Box
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Lacerda, do Carrefour, acha que acompanhamento mais
próximo dos custos ajudou a minimizar exageros do passado

-
:

pamento que quisessem, mas
isso acabou. Não foram apenas
os departamentos de marketing
que saíram perdendo", prosse-
gue o consultor.

MAIS TRANSPARÊNCIA
Calejado no trato com pro-

fissionais de compras, Rodrigo
Lacerda, diretor de marketing
corporativo do Carrefour e
vice-presidente da Associa-
ção Brasileira de Anunciantes
(ABA), acredita que o acom-
panhamento mais próximo de
custos ajudou a minimizar exa-

geros do passado. "As agências
tradicionalmente trabalhavam
muito mal o controle de custos",
declara. Com passagem em
companhias como Bauducco e
Danone, Lacerda é da opinião
de que as agências padeceram
demais no início. "Houve, de um
lado, um certo exagero por par-
te das empresas e, por outro, as
agências sofreram com a perda
de margens", diz Lacerda. Esse
difícil processo de adaptação,
por outro lado, ajudou-as a
cuidar do próprio negócio com
mais profissionalismo e a melho-

rar a rentabilidade (ver box).
O Carrefour segue um mode-

lo que se assemelha ao de várias
empresas, conforme explica
Lacerda. "Para aquisição de tudo
aquilo que é commodity, como
papel e material de impressão,
o marketing dá as especificações
e o departamento de compras se
responsabiliza pela negociação",
detalha o executivo. Na transa-
ção com empresas de serviços,
como agências de publicidade
e especializadas em pesquisas,
alguns critérios de resultados
são previamente estabelecidos
e a partir daí a negociação passa
a ser feita pelo marketing, com
o acompanhamento da área de
compras. No setor de fornece-
dores especializados, como pro-
dutoras, a contratação continua
sob tutela da agência, embora o
anunciante ainda tenha o poder
de veto da empresa sugerida.

NOVA REALIDADE
O fato concreto é que as

mesas de compras vieram para
ficar e cabe ao mercado apren-
der a conviver com elas de uma
maneira positiva para todos os
lados. Tanto que a própria ABA
não versa sobre o assunto em
seu manual de boas práticas,
por considerá-lo uma questão
de ordem administrativa interna
de seus associados. "Todas as
áreas perderam autonomia, pois
os orçamentos se tornaram uma

questão coletiva. Por outro lado,
o processo ganhou mais transpa-
rência, o que é muito positivo",
comenta Lacerda.

Gomes defende que todos os
mecanismos capazes de coibir
fraudes devam ser estimulados
no ambiente corporativo. Entre
as sugestões do especialista está
a criação de comitês de compras,
que tenham profissionais da área'
específica em questão - - como
marketing - -, membros do pró-
prio departamento de compras

e outros de divisões fora do alvo
de discussão. Isso naturalmente
previne fraudes, sem que os pro-
fissionais especializados percam
o controle da situação. Outro
fator importante é conhecer bem
seus fornecedores, uma vez que
uma má escolha pode prejudicar
o valor de mercado de uma em-
presa. "Um bom exemplo disso é
a Usiminas, que terá de explicar
por que mantinha contratos com
a DNA e o empresário Marcos
Valério", conclui o consultor.

Teles impulsionaram tendência no Brasil
Foi com o processo de

privatização de companhias
principalmente de serviço pú-
blico que a prática de mesas
de compras ganhou força na
propaganda. Nesse contexto,
o setor de telecomunicações é
apontado como o grande pro-
pulsor do modelo, tendo entre
os ícones empresas como a Te-
lefônica e a Portugal Telecom.
As primeiras experiências de
controle de custos mais firme
sobre as áreas de marketing,
porém, datam dos anos 70,
quando a Unilever instalou sua
central de mídia.

Esse modelo passou a ser
incentivado há cerca de uma
década e meia, quando circu-
laram no mercado comentários
de que uma multinacional havia
descoberto um esquema de
"caixa 2" envolvendo produto-
ras e profissionais de agência.
Na época o assunto foi levado
para a Associação Brasileira
de Anunciantes (ABA), que
pela primeira vez se pronun-
ciou quanto a estimular os
associados a manter a rédea
mais curta nos gastos com os
fornecedores.

A partir da entrada das
teles, em meados dos anos
90, tal prática se generalizou.
"Houve excessos no começo,
o que tornou a relação muito
desgastante, mas acredito que
esses problemas foram supe-
rados na maioria dos casos",
relata Paulo Queiroz , sócio e
vice-presidente de mídias da
DM9DDB, que tem a Telefônica
em sua carteira de clientes.

Um dos principais problemas
iniciais na instalação de mesas

de compras foi o desconheci-
mento dos profissionais sobre
as especificidades da área de co-
municação. Algumas empresas,
como a Ambev, destaca Queiroz,
contrataram pessoas da área de
mídia, que dão aval à relação
entre marketing e agência. "No
caso da Telefônica, a troca de
profissionais do setor de com-
pras é baixíssima, então, todos
têm agora bom conhecimento
do negócio. A cultura já está
tão arraigada que não tratamos

Queiroz, da DM9DDB, admite que houve excessos no passado por
parte das agências, mas acredita que esses problemas foram superados

mais diretamente, a função
deles é avaliar o nosso desem-
penho", afirma Queiroz.

Em áreas como produção,
no entanto, empresas como
a Telefônica, que atua com
pool de fornecedores, tratam
diretamente com as parceiras
em busca do melhor preço. A
agência sugere sua preferida
para o trabalho, mas a palavra
final fica com o anunciante, que
geralmente abre a proposta
às concorrentes em busca de
preços mais competitivos.

Apesar a ingerência, João
Fernando Vassão, diretor geral
da Fischer América onde
trabalhará até o fim do mês
(ver pág. 37), acredita que
os temores iniciais eram infun-
dados. "No início houve muito
atrito, porque imaginávamos
que esse enorme poder de ne-
gociação dos clientes acabaria
nivelando o trabalho por bai-
xo", destaca o executivo, que
atende contas como Vivo, Nova
Schin e Caixa Econômica Fe-
deral, nas quais existem áreas
de compras bem estruturadas
para publicidade.

Um dos pontos mais signi-

ficativos dessa tendência foi a
reação das agências diante do
próprio negócio. Ao lidar com
um modelo gerencial mais efi-
ciente, as agências passaram a
cuidar melhor da organização
interna, compensando a perda
de margens como ganho opera-
cional. "Eu diria que muitos de
nós estaríamos quebrados se ain-
da trabalhássemos naquela farra
de gastos do final dos anos 80 e
início dos 90", conta Queiroz.

Vassão salienta que a so-
lução para a Fischer América
resolver conflitos com os clien-
tes foi a agência montar sua
própria mesa de negociação
com fornecedores. "Passamos a
comprar menos gato por lebre
e a justificar melhor os custos
para os clientes, o que eliminou
a maioria dos atritos que tínha-
mos até então", comenta.

Outro reflexo positivo apon-
tado é que o cliente passou a
acompanhar mais de perto o
processo de produção, saben-
do avaliar melhor a relação
de preço e qualidade atrelada
ao fornecedor. "Hoje eles en-
tendem muito melhor o nosso
negócio", finaliza Vassão. (AC)




