
Redescobrimento da comunicação BTL
Migração das verbas movimenta estruturas de grupos que atuam com publicidade
FERNANDOMURAD

A tendência de pulverização
das verbas dos anunciantes
nas diferentes disciplinas do
marketing é uma realidade do
mercado. Esse fenômeno de
migração conduz as agências a
um redescobrimento das ferra-
mentas do below the line (BTL)
e a uma busca por soluções para
a demanda de ações no media.
Nessa movimentação, empresas
foram compradas, serviços, ter-
ceirizados e divisões específicas,
implementadas.

Ao que parece não existe um
modelo único e exclusivo de atu-
ação nesse contexto. De acordo
com o perfil e o modelo opera-
cional de cada agência, é encon-
trado um caminho para resolver
os problemas de comunicação
dos anunciantes fora da pro-
paganda. Independentemente
dos diferentes rumos seguidos,
grandes empresas do segmento
têm implementado mudanças
em suas estruturas em busca de
resultados mais eficientes para
seus clientes.

O passo mais recente quan-
to a isso foi dado pela DPZ,
que há duas semanas fundou a
Samba, empresa que atenderá
clientes próprios e da agência
em diversas atividades do mar-
keting, como internet, promo-
ções, eventos, ponto-de-venda
(PDV), marketing direto, viral
e endomarketing. No comando
está Kito Mansano - ex-diretor
de promoções e incentivos da
Banco de Eventos —, à frente de
uma equipa fixa de 20 pessoas.

De acordo com Flávio Conti,
diretor geral da agência de Duai-
libi, Petit e Zaragoza, a criação
da Samba é resultado de uma ne-
cessidade natural para se tornar
cada vez mais competitivo. "Em
vez de terceirizar as soluções,
como fazíamos anteriormente,
as trouxemos para dentro de
casa. Assim teremos um briefing
mais completo e atenderemos os
clientes melhor e de uma manei-
ra mais abrangente", acredita
Conti. A empresa já está desen-
volvendo trabalhos para Bombril,
Champion, Sadia e Avon.

Por sua vez, o Grupo Ypy
- holding de Nizan Guanaes e

João Augusto Valente que en-
globa as operações da DM9DDB,
da MPM e da África - - montou
no meio do primeiro semestre
deste ano, sem muito alarde, sua
primeira operação não focada
em propaganda, a Tudo. Sob o
comando do presidente-executi-
vo Maurício Magalhães (ex-Rede
Bahia), a companhia atua com
a proposta de buscar formatos
e conteúdos complementares

Marcos Quintela, presidente da Maestro,
que foi adquirida pelo Grupo Newcomm

aos filmes, anúncios ou spots,
sempre utilizando o entrete-
nimento como ferramenta de
comunicação.

SOLUÇÕES INTERNAS
A Talent, em um movimento

na contra-mão da antiga política
de criar empresas satélites, es-
truturou em agosto um departa-
mento interno de no media, res-
ponsável pelo desenvolvimento
de ações de PDV, marketing
direito e mídias alternativas. O
setor responde diretamente ao
diretor de criação João Livi e tem
a supervisão do diretor de arte
Luciano Santos.

O surgimento do núcleo, se-
gundo o grupo, foi resultado da
demanda do mercado por solu-
ções únicas de comunicação. A
área tem como proposta, além de
atender a atual base de clientes,
conquistar novos pela expertise.

Carvalho, que acumula a função
juntamente com sua atuação no
setor de planejamento.

AQUISIÇÃO
O Grupo Newcomm, holding

presidida por Roberto Justus,
seguiu uma via diferente, adqui-
rindo no início do ano a Maestro
Business, & Promotion, do mer-
cado de marketing promocional.
Ela se tornou a quinta empresa
do conglomerado, que também
inclui Y&R e Dez Brasil, ambas
de propaganda, Wunderman, de
marketing de relacionamento e
direto, e Ação, de pré-impressão
e tratamento de imagens.

De acordo com Marcos Quin-
tela, presidente da Maestro, pri-
meiramente foi criada uma célula
de promoções e eventos dentro
do Grupo Newcomm. Em virtude
do volume de trabalho, a corpo-
ração optou pela compra de uma
empresa do setor, e sua célula
acabou sendo absorvida pela ope-
ração da Maestro, quando esta foi
adquirida. "Os anunciantes estão
diminuindo a verba de propagan-
da para distribuí-la pelo BTL, e
o conceito de trabalho do grupo,
com empresas especializadas, per-
mite atendê-los no estilo 360°, o
que torna mais fácil entender sua
linha criativa", diz Quintela.

Esse movimento de migração
de investimentos é evidenciado
no estudo Tendências do Merca-
do Publicitário - - desenvolvido
pela TNS InterScience - -, que
aponta que a parte do bolo da

variadas e um outro caminho
seguido na busca pela entrega
de soluções de comunicação
completas. O Grupo McCann-
Erickson, um dos conglome-
rados internacionais há mais
tempo no País, aposta em uma
rede de agências especializadas
para atender os clientes nas mais
diversas necessidades.

"As disciplinas BTL torna-
ram-se extremamente especia-
lizadas. A atuação é diferente
da de uma agência de propa-
ganda, e com parceiros fortes e
especialistas as probabilidades
de ter uma solução completa
são maiores", argumenta Hele-
na Quadrado, vice-presidente
de planejamento estratégico
do grupo, que engloba ainda
Sight Momentum, Bullet, Sun

Kito Mansano está no comando da Samba,
criada há duas semanas pela DPZ

Anteriormente, quando existia
a necessidade de trabalhos de
ferramentas específicas, a Talent
desenvolvia a estratégia, e ficava
a cargo dos clientes terceirizar a
produção.

Outra agência a adotar esse
expediente foi a TBWA/BR, que
incorporou em sua estrutura no
final do primeiro semestre a ope-
ração da TequilaXBR - - bandeira
da TBWA Worldwide voltada para
o segmento de serviços de marke-
ting. No comando da unidade está
a profissional Beatriz "Béia" de

Maurício Magalhães preside a Tudo, a holiding
Ypy, que controla África, DMQDDB e MPM

verba publicitária destinada
a publicidade está abaixo da
barreira dos 50%. O percentual
da verba em 2003 era de 48,2%
. Em 2004, esse número foi para
45,1%. No mesmo período, disci-
plinas como promoção, eventos,
comunicação no PDV, marketing
direto e merchandising registra-
ram alta (ver tabela).

ESTRUTURA ESPECIALIZADA
O conceito de grupos de

comunicação, como Newcomm
e Ypy, que controlam empresas

MRM, Torre Lazur, Publicom e
Future Brand.

Já a brasileira holding Total,
de Eduardo Fischer - - que reú-
ne Fischer América, D+ Brasil,
Spirit e One Stop - - aposta na
integração das ferramentas por
meio de um profissional expe-
riente com uma visão de marke-
ting mais abrangente. "Estamos
estruturados para atender às
demandas dos clientes indepen-
dentemente das ferramentas. A
grande tendência é conseguir or-
questrar e coordenar as sinergias

de diferentes disciplinas", apon-
ta Isabelle Perelmuter, diretora
de planejamento estratégico da
Total. Esse papel de integrador
é exercido nas empresas da
holding por profissionais de
atendimento com experiência e
formação mais amplas.

Na Giovanni,FCB a função é
desempenhada por um Comitê
de Integração formado pelos
planejadores da agência, da
Datamidia,FCBi e da Mix 21

- suas especializadas. "Quando
identificamos uma possibilidade
de trabalho que não necessa-
riamente passe pela mídia de
massa, incentivamos a atuação
conjunta dos criativos. Mas não
dá para achar que uma agência
de propaganda pode fazer CRM
com profundidade", diz Ulisses
Zamboiú, diretor de operações e
planejamento da Giovanni.

A JWT deu início neste ano
a um processo para aglutinar
em áreas físicas independentes
profissionais especializados que
antes atuavam em pontos dife-
rentes de sua estrutura. Com
isso foi criado o núcleo de No
Media/Varejo, que atende clien-
tes no setor de varejo e ponto-
de-venda. Antes disso, foi funda-
do no País um escritório da RMG

- bandeira de marketing direto
e de relacionamento da rede no
mundo - que, sob o comando
de Adriana Belo, é responsável
por clientes da JWT.

"Conseguimos com essa es-
trutura atender técnica e tati-
camente nossos clientes. Isso
era oferecido de maneira frag-
mentada e agora está disposto
em células", afirma Oswaldo
Capasso Júnior, diretor de negó-
cios e varejo da JWT. A agência
também tem a possibilidade de
interagir com uma unidade dá
rede para a América Latina fo-
cada em BTL, com nome ainda
indefinido no Brasil.
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