
E quando os papeis se invertem, cliente vira agência, agência vira cliente 
  
Dizem que a melhor maneira para se chegar a um entendimento é se colocar na pele do outro. 
Foi o que fizeram os participantes do painel CEOs Summit - O Que Você Faria se Estivesse no 
Outro lado. Pela proposta, os publicitários fizeram as vezes de clientes e os anunciantes 
assumiram o papel de donos de agências de publicidade. Participaram do debate os 
publicitários Sérgio Amado, Ogilvy; Dalton Pastore, Carillo Pastore Euro RSCG; e Paulo 
Giovanni, da Giovanni. Pelo lado dos anunciantes estiveram presentes João Ciaco, Fiat; 
Cristiane Magalhães Teixeira, Itaú; e Marcelo Toledo, da Kaiser.  
 
A moderadora do debate, Regina Augusto, de Meio & Mensagem, começou pedindo para que 
os participantes fizessem suas intervenções sempre respeitando seu respectivo papel no 
debate. "Esse exercício é interessante para que todos compreendam melhor quem responde 
pelo outro lado do balcão", afirmou Regina.  
 
A regra estimulou o surgimento de situações engraçadas, como o "publicitário" deixando 
transparecer sua verdadeira "identidade" e vice-versa. A descontração não impediu, porém, 
que se criasse uma ótima oportunidade para saber o que anunciantes pensam da relação com 
suas agências, assim como o inverso.  
 
A primeira pergunta se dirigiu aos "clientes" - leia-se publicitários. Ela quis saber como seria, 
na visão do anunciante, o modelo ideal para escolha de uma agência. Sérgio Amado afirmou 
que sua primeira providência seria restringir a concorrência em no máximo três agências, e 
buscaria informações sobre a trajetória da empresa candidata (lista de clientes, trabalhos 
realizados etc.). "Também privilegiaria o olho no olho. É fundamental as partes ficarem frente 
a frente, para descobrir quem é aquele que pode vir a trabalhar com você". Amado também 
destacou a importância do relacionamento. "Eu, como cliente, estabeleceria regras de respeito. 
É preciso tratar bem a agência", disse. Dalton Pastore, por sua vez, lançou mão do bom humor 
para chamar atenção para uma situação que, na vida real, as agências não gostam. "Como 
anunciante, meu processo de seleção seria assim: chamaria um montão de agências, pediria 
para prepararem propostas e não pagaria nada por isso", disse, arrancando risos da platéia. 
Mas completou: "Calma, é brincadeira...Na verdade, procuraria duas coisas em meu parceiro, 
a ética e a competência. Também analisaria a real vontade dele em pegar a conta e a 
afinidade entre nós. Isso é mais importante que o formato da concorrência propriamente dito", 
defendeu.  
 
Para os anunciantes que estavam na condição de representantes de agências, a questão 
formulada por Regina Augusto fazia menção ao perfil da agência que ele gostaria de criar. As 
respostas todas seguiam na direção de uma empresa erguida em uma boa base de marketing 
e com capacidade para entender de fato as reais necessidades do cliente. "Minha primeira 
medida seria formar uma equipe de profissionais que, além do olhar publicitário, entendesse o 
mundo do cliente, suas missões e valores. E que apresentasse soluções que muitas vezes 
poderiam não passar necessariamente pela propaganda", afirmou Cristiane, do Itaú. "Já a 
minha agência não seria especializada. Em vez disso, ela teria condições de posicionar 
estrategicamente o produto do cliente para daí então buscar no mercado as melhores 
soluções", explicou Ciaco.  
 
Já Marcelo Toledo optaria por um modelo diferente de relacionamento. "Almejaria ter 
participação no cliente, ser um co-gestor da empresa dele. Por isso teria uma equipe composta 
por consultores de gestão e publicitários", afirmou. "Ela teria como vocação ser especializada 
em ações de marketing viral, guerrilhas, em criar estratégias para rentabilizar as ofensivas de 
mídia". A idéia foi bem aceita pelo "cliente" Dalton Pastore. "Gostei do conceito. Eu contrataria 
sua agência", brincou.  
 
Um dos temas que, por instantes, fez os participantes quase esquecerem seus respectivos 
papéis no debate foi o BV (Bonificação por Volume), tema que suscitou polêmica. "O ponto de 
atrito hoje entre agências e anunciantes é a remuneração.  
 



O modelo atual não é bom. Por mais que o BV seja conhecido e utilizado, como entender uma 
compra em que o responsável pela venda é o mesmo que bonifica?", questionou Ciaco. 
Giovanni retrucou. "O BV é legítimo. Como cliente, eu jamais questionaria!", disse o sócio da 
Giovanni, FCB, provocando risos. 
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