
A NOVA PROPAGANDA BRASILEIRA: ANUNCIANTES

A relação com os
clientes no atual contexto
Realidade mais complexa exige das agências um posicionamento ainda mais decisivo
como extensão das estruturas de marketing dos anunciantes
ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

Os anunciantes garantem: na
atual realidade da comunicação
- projetada para destacar-se

em um ambiente de crescente
competitividade e impactar um
consumidor submetido a uma
verdadeira explosão da oferta de
produtos, serviços e mensagens
—, seguem válidas, e devem
mesmo ser implementadas ain-
da mais incisivamente, algumas
práticas de relacionamento
demandadas já há algum tempo
por suas agências. Atualmente,
dizem eles, essas empresas pre-
cisam posicionar-se ainda mais
decisivamente como extensão
de suas estruturas de marketing,
e conhecer com maior profundi-
dade a realidade de seus merca-
dos e negócios.

Entretanto, segundo os
anunciantes, essa realidade
agora exige ainda mais das
agências outras posturas e
atitudes. Por exemplo, a am-
pliação do conceito de criati-
vidade para além do conteúdo
das mensagens — a fim de
abranger também a conside-
ração da maneira mais eficaz
de atingir cada target — e um
compromisso com resultados
que não se restrinja à retórica.
Ao menos neste último quesito,
ainda há alguma insatisfação.

"As agências falam muito em
foco em resultados, mas isso está
apenas no discurso, não aconte-
ce no dia-a-dia", queixa-se San-
dra Martinelli, superintendente
de marketing do Santander
Banespa. "Elas não ligam para
saber quantos produtos foram
vendidos ou quantos ligações
ocorreram após determinado
número telefônico ser anunciado
em uma campanha."

Marcelo Olival, gerente-exe-
cutivo de propaganda e mar-
keting da Volkswagen, também
acredita que deve haver maior
comprometimento com o retor-
no dos investimentos — mesmo
que, pelo menos à primeira vista,



esse retomo não esteja imediata
e necessariamente vinculado
à geração de negócios. "As
agências precisam medir mais
os efeitos das ações, investigar
como o consumidor reage a cada
uma delas", afirma.

A ausência de compromisso
com os resultados é conside-
rada, pelos anunciantes, uma
falha gravíssima. "Considero
inadmissível uma agência não
saber, ao fim do mês, como
evoluíram os negócios de seu
cliente ou como se comportou
sua lucratividade", exemplifica
Hugo Janeba, diretor de imagem
e comunicação da Vivo. Para ele,
se essas empresas não são as
únicas responsáveis pelos efei-
tos decorrentes das ações com-
ponentes do marketing mix, elas
devem, pelo menos, averiguar
a eficácia das campanhas que
produziram e sua contribuição
para a geração de negócios.

No entanto, se é que ainda
há agências desatentas aos
resultados de negócios dos
anunciantes, existe também
a situação oposta: "Algumas
buscam obter esses resultados,
e seus clientes não lhes forne-
cem", conta Ricardo Monteiro,
gerente de mídia para a América
Latina da Reckitt Benckiser.
Mas ele também garante: atual-
mente, uma agência não pode
recomendar qualquer espécie
de investimento sem necessa-
riamente atrelá-lo a um resul-
tado, materializado em imagem
de marca, em determinada
conclusão de pesquisa ou em
algum outro critério.

Essa informação é confirma-
da por Anderson Ramos, diretor
de marketing da Nokia: "Não
posso hoje investir nada que não
esteja associado a uma métrica,
seja ela awareness, participação
de mercado ou qualquer outro
indicador. Senão, o acionista
não libera a verba". Para Ramos,
essa realidade exige das agên-
cias um posicionamento similar
ao de uma consultoria, cuja ta-
refa é aconselhar seu cliente de
modo a fazê-lo contatar seu pú-
blico de forma crescentemente
eficaz, mesmo no atual contexto
de verbas decrescentes.

EXTENSÃO DD MARKETING
Contudo, o interesse das

agências pelos resultados de
seus clientes crescerá natu-
ralmente caso elas atendam a
outro pedido dos anunoantes:
conhecer profundamente seus
mercados. Na verdade, esse
conhecimento já nem é pedido,
mas exigido. Afinal, conforme
diz Andréa Martins, gerente de
marketing da categoria biscoi-
tos da Kraft Foods, a fim de
entregar um serviço de melhor
qualidade, as agências precisam

entender a dinâmica do merca-
do do cliente, antecipar tendên-
cias, perceber oportunidades".
Para ela, o interesse dessas
empresas pelos mercados dos
anunciantes ampliará a quanti-
dade daquelas — por enquanto
ainda poucas — preocupadas
também com os resultados de
negócios de seus clientes.

Mas esse conhecimento não
pode ser superficial. "Ele deve
abranger o mercado do cliente,
os mercados correlatos, os con-
correntes", detalha Lilian Miran-
da, gerente geral de marketing e

food service da Sara Lee Cafés
do Brasil. Ela vê as agências
— ao menos aquelas mais aten-

tas aos anseios dos anunciantes
— esforçando-se para satisfazer
essa necessidade. "Atualmente,
não se concebe mais algo que
ocorria há 15 anos, quando eram
criadas campanhas sem nenhum
conhecimento do negócio do
cliente", compara.

Aliando esse entendimento
dos mercados e dos consumi-
dores de seus clientes à sua
própria expertise, as agências
posicionam-se com um modelo

hoje muito valorizado pelos
anunciantes: tornam-se "uma
extensão das estruturas de mar-
keting do cliente". Já existem
exemplos concretos de imple-
mentação desse modelo, atesta
Carlos Lisboa, diretor de marke-
ting de cervejas da Ambev para
a América Latina. "As parcerias
que construímos a longo prazo
com as agências possibilitam
uma sincronia extremamente
importante para o andamento
da comunicação de uma marca.
Nossa equipe de marketing vive
praticamente 50% de seu tempo

com o pessoal do atendimento
da agência, que trabalha quase
como uma extensão do depar-
tamento", revela.

Entre outros aspectos fa-
voráveis, essa atuação gera a
diminuição da taxa de retrabalho
e das urgências constantemente
registradas no relacionamento
entre essas duas partes, explica
Cláudio Guimarães, diretor de
marketing e produtos da Block-
buster Brasil. E, para ele, essa
relação deve ser dinâmica: "A
atual realidade exige criativi-
dade, inconformismo e a busca

Text Box
Anúncio



por toda e qualquer solução que
traga para o cliente a melhor re-
lação custo/benefício". O execu-
tivo salienta ainda a importância
de uma postura "proativa" por
parte das agências.

Esse mesmo conceito da
proatividade é utilizado por
Marcelo Alonso, superintenden-
te de assuntos corporativos da
Credicard, para sintetizar suas
principais demandas relativas às
agências: "Mas não me refiro ao
lugar-comum que se tornou essa
palavra. Nesse caso, proativida-
de passa por planejar e criar à
frente do esperado pelo cliente,
porém sempre com propostas
alinhadas às grandes questões
do negócio e da comunicação".

CRIATIVIDADE EFICAZ
Em uma agência, a criativi-

dade segue sendo um atributo
bastante valorizado — ou mes-
mo considerado imprescindível
— pelos anunciantes. Entretan-

to, cada vez mais eles buscam

associar capacidade criativa a
estratégias e negócios. Valem-
se para isso de fórmulas como
a integração da área de criação
das agências a todo o processo
de desenvolvimento da comu-
nicação. Essa receita é empre-
gada, entre outras empresas,
pela Vivo. "Temos envolvido
bem mais a criação de nossas
agências nesse processo, pois
isso resulta no desenvolvimento
de materiais muito mais ricos e
eficientes", esclarece Janeba.

Lilian, da Sara Lee, também
é favorável a essa integração:
"Gosto do modelo que envolve
a criação nos momentos de pla-
nejamento ou na elaboração de
uma ação diferenciada".

Mas a criação — não exata-
mente a estrutura especializada,
e sim o processo de busca de
soluções e geração de idéias
—não pode mais limitar-se à ela-

boração do conteúdo das mensa-
gens: deve hoje incluir também
a consideração de novas formas

Sandra Martinelli: Agências falam muito sobre foco em resulta-
dos, mas isso está apenas no discurso, não acontece no dia-a-dia

Cláudio Guimarães: realidade exige a busca por soluções que
tragam para o cliente a melhor relação custo/benefício

de abordagem dos targets e de
caminhos mais eficazes para
esse contato. "Já conheço bem

meu consumidor. Agora preciso
buscar os melhores caminhos
para me comunicar com ele",
ressalta Ramos, da Nokia. Po-
rém, conforme ressalva Andréa,
da Kraft, "o desenvolvimento
das melhores formas de contato
com o consumidor depende do
conhecimento, pela agência, do
negócio do cliente".

E essa análise das alterna-
tivas mais eficazes de contato
com o público parece ter hoje
uma relação muito direta com
os formatos diferenciados de
aproveitamento das mídias mais
tradicionais. Essa relação é
confirmada por Lilian: "Atual-
mente, é preciso surpreender
o consumidor, pois há enorme
concorrência de mensagens".
"O desafio, crescente em um
mundo de inúmeros pontos de
contato com o consumidor, é
surpreender, sobressair-se. É
preciso inovar, tanto no meio
quanto no formato da mensa-
gem", complementa Sandra, do
Santander Banespa.

Para Lisboa, da Ambev, a
simples existência da mensagem
publicitária não é mais suficien-
te, pois é preciso comunicar efi-
cientemente, na hora e no lugar
mais apropriados. E, segundo
ele, além do destaque em um
ambiente repleto de mensagens
publicitárias, essa eficiência exi-
ge "seduzir o consumidor".

Há, porém, quem vincule a
definição das alternativas mais
eficazes para o contato com o
marketing a uma reestruturação
do modelo sobre o qual estão
hoje assentadas as agências e
no qual o briefing é primeiro
transmitido ao atendimento,
depois à criação, para somente
então chegar à mídia. Todavia,
esse processo tem um defeito, na
opinião de Monteiro, da Reckitt
Benckiser: "Ele coloca a marca
como centro, mas agora quem

manda é o consumidor".
E, de acordo com ele, esse

contexto do consumidor no
centro das atenções exige que o
desenvolvimento de um projeto
de comunicação seja iniciado
pela definição, antes mesmo da
construção da mensagem que irá
impactá-lo, dos meios e momen-
tos mais apropriados ao contato
com o público. Nesse processo,
o briefing deve chegar simul-
taneamente às várias áreas da
agência, pois todas elas precisam
envolver-se nessa definição pré-
via. "Algumas agências'— não
muitas — já trabalham assim",
comenta Monteiro.

ALÉM DA PROPAGANDA
Para grande parte dos anun-

ciantes, além de ser criativo,
o processo de definição, pelas
agências, do mix de canais de
comunicação mais apropriado
ao impacto eficaz de determi-
nado público também não pode
mais se limitar à mídia tradicio-
nal. Precisa agora abranger as
várias alternativas atualmente
disponíveis no espectro das
disciplinas do marketing e, se
possível, até mesmo propor
novas possibilidades.

Essa necessidade é exposta
por profissionais como Alonso,
da Credicard: "O cliente tem ne-
cessidades de comunicação que
passam por questões mais am-
plas, e as agências necessitam
estar preparadas para atender
a essa demanda. O ideal é que a
visão estratégica colabore com
o negócio do cliente de forma
mais ampla".

Além disso, é necessário
considerar que hoje há um ce-
nário extremamente dinâmico
em todos os sentidos, seja nas
relações interpessoais, seja nas
entre marcas e consumidores,
recomenda Lisboa, da Ambev.
"A cada dia surge um movi-



mento, ou uma necessidade do
consumidor, e precisamos estar
atentos", observa. "A propa-
ganda é um dos caminhas para
atingir o consumidor, mas, como
as outras ferramentas, também
tem seus limites."

Assim, é fundamentai para
uma agência pensar além da
propaganda, "senão ela não terá
vida longa", considera Janeba.
Para ele, "a agência tem que
saber combinar sua expertise de
criação com o entendimento dos
negócios de seus clientes".

Olival, da Volkswagen, é
mais enfático em sua solicitação
de agências que proponham
também alternativas de comu-
nicação não diretamente asso-
ciadas à sua expertise. "E uma
agência já não pode nem mais
dizer que não atua em determi-
nada atividade de comunicação.
Assim que algo é proposto,
ela deve logo ir atrás, e se não
puder oferecer diretamente
aquele serviço precisa ao menos
investigar quais os melhores
fornecedores", pontua.

Para Sandra, do Santander
Banespa, uma agência realmente
"parceira" precisa ser capaz de
conversar, com propriedade, so-
bre comunicação com uma pers-
pectiva multidisciplinar. "Um

completo e integrado programa
de comunicação com os vários
ssegmentos de mercado relevan-
tes para uma instituição como
um banco requer uma combina-
ção de disciplinas que inclui a
publicidade tradicional, mas vai
muito além", argumenta.

DIFICULDADES
NA INTEGRAÇÃO

A demanda por agências ca-
pazes de estruturar projetos que
integrem as diversas disciplinas
ainda não é plenamente atendi-
da, crêem alguns profissionais de
anunciantes. Sandra, por exem-
plo, considera que as empresas
ainda estão apenas aprendendo a
realizar essa integração. Ela cita,
dentre os obstáculos colocados
na rota desse aprendizado, o pró-
prio modelo de negócios com o
qual trabalha a publicidade. "Se
a TV é o canal mais rentável para
uma agência, ela obviamente
colocará suas maiores forças,
seus melhores profissionais, a
serviço desse meio", exemplifica.
Por isso, segundo ela, os grandes
anunciantes ainda resistem à
idéia de concentrar em sua em-
presa de propaganda o trabalho
referente a todas as disciplinas
da comunicação.

E, para Sandra, não basta

Ricardo Monteiro: agência não pode recomendarqualquer
espécie de investimento sem necessariamente atrelá-lo a um resultado

Anderson Ramos: Agências devem ter posicionamento
similar ao de uma consultoria

que as agências contem com
especialistas nas várias discipli-
nas para desenvolver projetos
de comunicação integrando
diversas plataformas: é neces-
sário haver também processos
de produção nos quais exista,
desde o início de cada trabalho,
um pensamento integrado efeti-
vamente multidisciplinar.

A diretora de marketing do
Santander Banespa relata ainda
que, na campanha publicitária
lançada no início deste ano por
sua empresa para comunicar a
integração das marcas Santander
e Banespa, foi experimentado o
modelo de designação da respon-
sabilidade pelo trabalho com as
várias disciplinas a uma mesma

agência — no caso, a McCann-
Erickson. "O resultado foi bom.
Mas o cliente ainda precisa ficar
muito em cima, pois nas agências
ainda não existe uma verdadeira
integração", pondera.

Andréa, da Kraft, também
considera as agências pouco
preparadas para atuarem além da
propaganda e da mídia. Não por
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falta de vontade — pois elas es-
tariam bastante interessadas em
receber as verbas hoje destinadas
ao chamado below the line —,
mas porque não têm a estrutura
mais adequada. "A promoção,
por exemplo, exige um empenho
logístico intenso e uma agilidade
muito superior à requerida pela
propaganda", compara.

Na opinião de Andréa, mesmo
os grupos de comunicação nos
quais há unidades específicas
para as diversas disciplinas não
conseguem ainda produzir pro-
jetos multiplataformas eficazes,
pois neles não ocorre uma ver-
dadeira integração entre essas
estruturas. Por isso, segundo ela,
na área de promoção a Kraft vem
estabelecendo parcerias mais
duradouras — com contratos e
planejamento anuais — com em-
presas focadas nessa disciplina,
mesmo que elas não façam parte
de grandes conglomerados ou
tenha atuação apenas local. "O
resultado tem sido fantástico.
Mas, para mim, isso significa que

as agencias estão desperdiçando
uma oportunidade que poderiam
aproveitar", aponta Andréa.

DETALHANDO CARÊNCIAS
Mesmo fazendo questão de

ressaltar que suas considerações
não podem ser generalizadas
- e de citar como exceções

especialmente as agências com
as quais trabalham —, os profis-
sionais de anunciantes, de uma

maneira geral, crêem não existir
ainda, no Brasil, uma quantidade
muito grande dessas empresas
capazes de atendê-los em suas
necessidades mais prementes.
Necessidades que, eles repetem,
hoje incluem a parceria — ou
a agência como "extensão do
marketing" —, o compromisso
com os resultados e a capacidade
de integração eficaz das várias
alternativas de contato com o

consumidor (e de desenvolvi-
mento de novas opções).

Para Janeba, da Vivo, ainda
existem poucas agências capa-
zes de oferecer-lhe a desejada
conjugação do trabalho de marca
a longo prazo com a investigação
dos resultados mais específicos
de suas ações. E, na sua opinião,
a capacidade de posicionar-se
como parceira de longo prazo
é qualidade básica para uma
empresa de publicidade. "Não
quero agências que pensem
apenas de forma pontual, em
ações isoladas. Quero que elas
trabalhem com os atributos pla-
nejados para a marca a médio e
longo prazos e que participem
desse planejamento", afirma.

Já Olival, da Volkswagen, diz
ser necessária a junção da cria-
tividade — qualificada por ele
como um diferencial importan-
tíssimo de uma agência—a uma
postura de maior planejamento
e de imersão mais profunda no
mundo e nos negócios de seus
clientes. "Essa postura está

atrelada à gestão das agências,
seus dirigentes devem propor
parceria e conhecimento dos
mercados dos clientes. Mas ela
exige uma dedicação maior e
profissionais capazes de gerar
esse conhecimento", sugere.

Profissionais mais aptos ao
entendimento das necessidades
dos anunciantes são solicitados
também por Sandra, do Santan-
der Banespa, que considera ne-
cessária a ampliação dos investi-
mentos destinados à composição
das equipes das agências. "Os
profissionais bons são caros, mas
as agências querem replicar, in-
ternamente, a mesma estrutura
do anunciante, colocando um
diretor para falar com um diretor
do cliente e pessoal mais júnior
como interlocutor de quem
também é júnior. Contudo, como
cliente, preciso que meu pessoal
novo seja atendido por pessoas
mais experientes", explica.

Sandra também critica a
utilização sem critérios, pelas
empresas de propaganda, de



ferramentas pré-formatadas.
"Várias agências e fornecedo-
res desenvolvem sofisticadas
ferramentas e metodologias de
trabalho que são inócuas na
solução do problema específico
do cliente. Eles se esquecem de
ouvir, observar e refletir sobre a
melhor forma de resolver aquele
desafio, e tentam empurrar fór-
mulas prontas, mas muitas vezes
inadequadas", pontua a diretora
do Santander Banespa.

Guimarães, da Blockbuster,
apesar de perceber a ocorrência
de uma evolução, vê ainda, nas
agências, uma postura na qual
muitas promessas são colocadas
"apenas como discurso". Para
ele, considerando a alta qualida-
de dessas empresas instaladas
no País, "dar resultado com cam-
panhas de altos investimentos é
apenas 'cumprir tabela'. O que o
cliente quer é ser encantado, sur-
preendido". Guimarães propõe,
como postura hoje adequada
às agências, a busca pela maior
integração com a realidade do
anunciante. "Assim, quando ele
sentir o gosto da expansão do
faturamento, ou a redução de sua
atividade, a agência vai vivenciar
a mesma coisa, e essa sensação
será somatizada", finaliza o dire-
tor da Blockbuster.
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