
AIN-HOUSE AGENCY
SAI DO BAÚ

Estou espirrando até agora.
A decisão da Companhia Brasi-
leira de Distribuição/Grupo Pão
de Açúcar de dispensar suas
agências independentes e con-
centrar o serviço de publicida-
de de seus supermercados na
agência da casa abriu um baú
de velhas questões que, sim,
continuam importantes, mas
— como outras coisas incômo-
das — todo mundo torcia para
que continuassem lá mesmo,
mofando, empoeiradas, e não
fossemos obrigados a espaná-
las e rediscuti-las.

Como toda boa questão, a
in-house agency tem pelo menos
dois lados. Um é o das razões
da house, a CDB, que invocou a
eficiência empresarial e o uso do
chamado Orçamento Base Zero
(OBZ) como determinantes da
sua decisão. O OBZ, uma técnica
proposta pela Texas Instruments
em 1969, significa desprezar os
números históricos e justificar
cada despesa prevista no novo

orçamento. Elogiável do ponto
de vista da gestão estritamente
financeira, obriga a custear as
alternativas possíveis para cada
ação e adotar a mais barata, a
cada ciclo orçamentário.

Aí entra o outro lado da ques-
tão. As ferramentas contábeis
e financeiras das empresas não
podem ser isoladas dos objetivos
empresariais mais amplos, a que
servem. E, como dizia a sábia
dona Mercedes Rosas, minha avó,
bem antes de os gurus da gestão
empresarial atentarem para isso,
o barato às vezes sai caro.

O que importa é se uma
in-house agency pode dar ao
cliente-proprietário resultados
comparáveis aos de um prove-
dor externo. Houve um tempo
que sim, quando os mercados
não eram tão competitivos. E
a agência da casa não nasceu
apenas para economizar di-
nheiro. Por exemplo, William
Lever, fundador do lado inglês
da anglo-holandesa Unilever e

pioneiro no uso intenso da pu-
blicidade, criou a mais famosa e
competente das houses, a Lin-
tas (Lever International Adver-
tising Services), para garantir
a qualidade da publicidade de
suas marcas em mercados nos
quais ela era incipiente. Sua
meta era resultado. O custo,
um fator a ser controlado.
Lever não levou a Lintas para
os Estados Unidos, berço das
agências. E quando a JWT e,
mais tarde, a McCann e a Ogilvy
se espalharam pelo mundo, os
sucessores de Lever alocaram
muitas de suas marcas àquelas
agências.

Hoje é outro dia. A liberali-
zação das economias estimula
uma competição acirrada pela
conquista e retenção dos con-
sumidores. As marcas, elos
desse relacionamento, depen-
dem cada vez mais dos seus
"intangíveis" e, portanto, da
comunicação. A publicidade
é apenas mais um canal no

crescente complexo das comu-
nicações de marketing.

PROVEDORES DE SERVIÇOS
Nesse ambiente são essen-

ciais os "provedores de serviços
de comunicação de marketing"
(embora muitos ainda pen-
sem que são "agências", como
seus ascendentes que agencia-
vam anúncios para os jornais
americanos do século 19). É
improvável que uma empresa
possa ter na casa a variedade e
a qualidade de provedores es-
pecialistas de que necessite. O
que deve ter em casa é a gestão
das estratégias e da integração
(até que os conglomerados ex-
ternos aprendam a se organizar
para contribuir para isso).

Esses provedores externos,
em tese, têm muitas vantagens,
derivadas justamente do fato de
que não são da casa. Lidam com
uma variedade de mercados, o
que lhes dá percepções mais
ricas das várias identidades
do consumidor (uma mesma
mulher pode ser esposa, mãe,
co-gestora do lar, executiva,
voluntária de ONG, esportista)
e seus comportamentos. Inte-
ragem com outras empresas-
clientes, de outros ramos, e isso
enriquece sua visão profissional,
desperta alternativas. São insti-
gados a encontrar soluções para
uma multiplicidade de marcas
e segmentos, e isso estimula
a imaginação e a criatividade.
Negociam com fornecedores e
veículos em diferentes parênte-
ses de investimento e compreen-
dem melhor a abrangência dos
limites. Atraem talento com
mais facilidade — no ramo da
comunicação o talento, por defi-
nição genética e cultural, requer
neurônios agitados, que curtem
a variedade e a mudança.

E, não sendo da casa—mes-
mo de uma casa notória pelo
seu incentivo às práticas da
auto-gestão pelos seus colabo-
radores, como é a CDB —, serão
menos inibidos pela natural
subordinação a uma escala hie-
rárquica. A probabilidade é de
que se acanhem menos ainda do
que um colaborador interno ao
desafiar o status quo e as regras
e contribuam com mais força
para o desafio da inovação. Uma
espécie de OBZ de idéias.

O incômodo da poeirada
que isso levanta — e os con-
seqüentes espirros — vem
do fato de que, para falar de

in-houses, é inevitável falar
de custos, como a CDB falou,
e isso obriga a lembrar que,
dessa perspectiva, as agências
ainda não conseguiram resol-
ver a questão crucial da sua
identidade. Atchim! Aos olhos
de seus clientes-anunciantes,
as agências são remuneradas
por uma peculiar combinação
de comissões ou descontos
— o nome é irrelevante — e
bonificações de volume, todos
advindos dos veículos, e não
relacionados à qualidade do
desempenho. Atchim!

TRABALHO NADA FÁCIL
Para alguns anunciantes, o

custo resultante é difícil de acei-
tar. Diz-se por aí que eles procu-
ram métodos que contrariem os
sistemas impostos pela prática
do mercado — dizem até que
alguns os descobrem. Atchim!
Não surpreende, então, que uma
empresa notória pela sua busca
de eficiência decida experimen-
tar o trabalho com uma agência
da casa. Não vai ser fácil. A rigor,
a prevalecerem as regras, uma
agência da casa não terá as prer-
rogativas de uma agência aberta
no seu relacionamento comercial
com os veículos. Atchim! A rigor,
profissionais de talento de outras
agências não farão free-lancing
para a agência da casa. Atchim! A
rigor, a exigência de qualidade na
publicidade não é crítica no mun-
do do varejo de bens de compra
freqüente, dado o crescimento
dos novos canais de comunicação
com o consumidor permitidos
pela tecnologia, da web aos digital
signs no PDV. Atchim!

Tive o privilégio de participar
do encerramento de duas im-
portantes in-house agencies. A
Lintas, que contou com a minha
contribuição para se tornar uma
agência aberta, e a Promo, da
Philips, de quem a Proeme Camp-
bell-Ewald, então dirigida por
mim, conquistou algumas contas
(outra parte, ainda maior, foi para
a Ogilvy, que acabou comprando
a Promo). Continuo acreditando
na vantagem da agência indepen-
dente, multidisciplinar, de comu-
nicação e não só de publicidade.
Mas reconheço que não é fácil
para um anunciante renunciar
à consideração da questão do
custo, não importa se use OBZ ou
qualquer outro sistema de gestão.
E — atchim! — o invulgar siste-
ma de remuneração das agências
não facilita a decisão.
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