
Agências sobrevivem ao efeito "Marcos Valério"
No balanço final, empresas conseguiram sair com poucos arranhões da crise que atingiu em cheio a credibilidade do setor
ARNALDO COMIN

O perfil cada vez
mais internacio-
nalizado do mer-
cado brasileiro e
a necessidade de

maior rigidez no controle de con-
tas, como uma obrigação na bus-
ca da rentabilidade, conspiraram
para que as agências saíssem com
poucos arranhões na imagem pú-
blica do escândalo do mensalão,
que teve como pivô o ex-sócio das
mineiras DNA e SMPB.

De uma hora para outra,
grandes agências, algumas
multinacionais, foram levadas
a prestar depoimentos e ter
suas contas revistas em meio
às denúncias generalizadas de
corrupção. Como a prática de
auditoria tornou-se regra, a
crise não afetou a reputação das
agências diretamente ligadas a
contas de governo.

No campo privado, por sua
vez, a crise política é compreen-
dida como um fenômeno alheio
ao mercado de comunicação
"profissional". Isso pôde ser
comprovado mesmo em Minas,
onde estourou o escândalo.
Pesquisa encomendada ao Ins-
tituto Nexus pelo Sindicato das
Agências do Estado de Minas
Gerais (Sinapro/MG) mostrou
que 88% dos anunciantes locais
consideram positiva a imagem
do mercado publicitário local
e 80% deles não trocariam
sua atual agência por uma do
Rio ou de São Paulo, principal
preocupação das empresas do
Estado quando estourou a crise
do "valerioduto".

O mesmo vale para o desem-
penho econômico do setor. Após
um período inicial de incertezas,
em meados do ano, as agências
voltaram à mídia com investi-
mentos consistentes por parte
de seus clientes. "Tivemos a
prova definitiva de que a crise
política não contaminou o mer-
cado publicitário e tampouco
a economia", defende Sérgio
Amado, presidente da Ogilvy. "O
mercado soube separar o joio do
trigo", acrescenta.

Alexandre Gama, presidente
da Neogama/BBH, defende que
só a vigilância, dentro e fora
do mercado publicitário, pode
evitar que o setor embarque no
futuro em mais uma onda de
suspeição. "As empresas anun-
ciantes que têm se beneficiado
dessa aproximação com o poder
usando agências e a prática
enviesada do nosso ofício como
ponte para favores no governo
devem ser expostas com vee-
mência pela imprensa", destaca
o empresário.

Sérgio Amado: mercado soube separar o joio do trigo

MAIS SERVIÇOS
Outro fator que caracterizou

a área de agências neste ano foi
o aprofundamento do discurso
da integração de disciplinas. A
própria Ogilvy segue com o ob-
jetivo de fazer acordo com uma
companhia de relações públicas
a fim de fechar o círculo de
atendimento 360 graus proposto
internacionalmente pela marca.
Entre as multinacionais, outras
também fizeram um esforço, em
nível global ou regional, para
melhorar suas percepções, espe-
cialmente no campo criativo.

Caso da McCann-Erickson
na América Latina e da JWT
globalmente. "Lançamos em
janeiro o conceito 'O tempo é
a nova moeda', que estabelece
como imperativo a criação de
uma comunicação envolvente
que motive os consumidores a
investir seu tempo interagindo
com ela e, conseqüentemente,

Gama: vigilância para evitar que o setor embarque em mais suspeição

Se o mercado de agências
aparentemente conseguiu supe-
rar os percalços impostos pela
crise política, as produtoras
foram acometidas de um baque
maior. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira da Produção
de Obras Audiovisuais (Apro),
o setor sentiu o golpe do recuo
do governo na área publicitária.
Embora a comunicação pública
tenha se mantido ativa no segun-
do semestre, muitas produções
de campanhas foram suspensas,
o que afetou significativamente
o resultado das empresas. Por

Giovannh crescimento e esforço por mais rentabilidade

com a marca dos nossos clien-
tes", explica Stefano Zunino,
presidente da JWT no Brasil.

Entre a teoria e a execução,
o que ficou claro em 2005 foi a
agressividade das agências líde-
res de mercado para conquistar

novas contas ou garantir cada
vez mais rentabilidade à sua
carteira. A África, que vende o
conceito de comunicação inte-
grada e para poucos clientes,
cresceu significativamente em
algumas contas, caso do lança-

essa razão, a Apro acredita que
o segmento repetirá em 2005 o
desempenho do ano anterior no
que tange ao mercado interno.

Em contrapartida, o volume
de produções para anunciantes
estrangeiros aumentou, o que
ajudou a compensar as perdas
domésticas. Um exemplo é a
Academia de Filmes, que ga-
rantiu 11% de seu faturamento
de R$ 62 milhões - expansão
de 5,7% em relação ao exercí-
cio antenor — com produções
internacionais. A ampliação da
participação nesse nicho pode

ser creditada aos esforços que
a própria Apro tem realizado na
busca de promover a indústria
brasileira no exterior, assim
como iniciativas individuais de
produtoras e diretores.

Outro fator que vitaminou o
mercado foi o surgimento de pro-
jetos voltados para outras mídias.
"Pela primeira vez realizamos
filmes exclusivos para internet",
salienta Andréa Barata Ribeiro,
sócia e diretora executiva da O2
Filmes. Some-se a isso o apro-
fundamento de uma tendência
mais antiga, a de produções

mento do sabão em pó Assim
(Assolan), além da conquista da
Mitsubishi.

"Tivemos um excelente cres-
cimento: de 40%", destaca Már-
cio Santoro, sócio e diretor de
atendimento da agência. Na
mesma linha esteve a Neogama,
que declara expansão da ordem
de 85%, em grande parte pelo
aumento expressivo de partici-
pação na conta do Bradesco e no
fabricante de bebidas Diageo.

RENTABILIDADE
Outras agências foram mais

agressivas na conquista de no-
vos clientes, como a DPZ, que
faturou Mon Bijou (Bombril),
Cynar, Governo do Estado de São
Paulo e BNDES, dentre outras; a
Giovanni,FCB, que reposicionou a
Kaiser e faturou Kuat (Coca-Cola),
o varejo da Fiat e o Submarino; ou
ainda a DM9DDB, que registrou
a entrada de 12 novas contas.
Abrafix, Albany, Amanco, Fedex,
Minuano, Santher, Sundown, Terra
e Tok&Stok, dentre outras, passa-
ram a trabalhar com a agência.

Ganhar clientes também
possui seus efeitos colaterais.
"Crescemos dentro do esperado,
19,7%, mas a rentabilidade foi
um pouco menor em função dos
investimentos que fizemos para
atender as novas contas", explica
Paulo Giovanni, presidente da
Giovanni,FCB. De toda maneira,
o esforço por mais rentabilidade
foi o tema central para a maioria
dos dirigentes de agências, em
um movimento que vem se cris-
talizando desde a crise pós-bolha
da internet, em 2000. O controle
rigoroso de contas, além de con-
tribuir com os "sinais vitais" do
negócio, acabou ajudando a man-
ter a imagem de credibilidade em
um momento crucial da história
do mercado publicitário.

cinematográficas ou voltadas a
conteúdo de TV. A própria O2
registra a produção da série Fi-
lhos do Carnaval para a HBO e a
última temporada de Cidade dos
Homens (Rede Globo).

A Mixer, que apostou na
diversificação, acabou colhendo
frutos inesperados. "Vamos en-
cerrar 2005 com um incremento
de 65%, enquanto a nossa meta
era de 30%. Não deixa de ser
surpreendente, pois foi um ano
muito conturbado", destaca
João Daniel Tikhorniroff, presi-
dente da Mixer.
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