
Ordem na casa
Procura por marketing integrado leva redes a investir
em novas disciplinas e rever estrutura de atendimento
ARNALDO COMIN

A demanda crescente do
mercado anunciante por mais
serviços de marketing está
levando o mercado de grandes
agências, multinacionais ou
não, a rever seu modelo de
atendimento. O grande desafio
é a consolidação desse leque
de serviços, que vai simplificar
o organograma interno e pôr
em prática o velho discurso da
integração.

Do exterior há pelo menos
dois exemplos emblemáticos. O
primeiro é a unificação de todas
as empresas de below the line
(BTL) ügadas à Grey Worldwide,
do WPP, na G2, que no Brasil
gerará a G2 Zest, a ser anunciada
oficialmente nas próximas sema-
nas. O outro é a fusão, promovi-
da pelo Interpublic, da Draft, de
marketing direto, com a FCB,
tendo o fundador Howard Draft
no comando operacional - - um
sinal claro de quem está dando
as cartas na transição.

Por aqui, a Giovanni,FCB
ainda não definiu como será a
incorporação da Draft à sua es-
trutura, uma vez que a empresa
especializada está atualmente
sob o guarda-chuva da Lowe.
Está claro, por enquanto, que
a Datamidia,FCBi ficará fora do
processo.

Na semana passada, Geraldo
Rocha Azevedo, um dos maio-
res profissionais do mercado
promocional, que presidia até
então a The Marketing Store, as-

sociou-se à Neogama/BBH, que
promete criar uma estrutura de
integração total entre o BTL e a
operação publicitária tradicional
(ver matéria abaixo), seguindo
o novo pensamento internacio-
nal da rede.

VIVA A DIFERENÇA
Curiosamente, não existe

uma tendência clara nesse mo-

lançou neste ano a Samba, de
marketing promocional.

O mais agressivo no momento
é o grupo Ypy, que em 3 de julho
lançou a B/Ypy, uma sub-holding
de serviços de marketing, a par-
tir da associação com a B/Ferraz,
uma das principais empresas de
eventos do País. A idéia é criar
um conjunto de prestadoras de
serviços orbitando em torno

Fadiga: opção por marcas distintas, sem um
"sobrenome" comum, para evitar desgastes políticos

vimento de reorganização do
mercado. Mesmo entre as mul-
tinacionais, que trabalham sob
esse conceito há mais tempo,
cada uma está buscando seu
próprio caminho (ver box). En-
tre as empresas 100% nacionais,
cada uma vive seu momento
particular. A DPZ, que nunca
ambicionou formar um grupo,

dessa nova rede, que servirá às
empresas do grupo África,
DM9DDB e MPM, entre outras
-, além de atuar com indepen-

dência no mercado.
"O mercado brasileiro fun-

ciona um pouco diferente dos
estrangeiros, onde os serviços
de marketing já respondem por
pelo menos metade dos inves-

timentos dos anunciantes. A
locomotiva aqui continua sendo
a propaganda, mas a realidade
mostra que ela não é mais su-
ficiente, por isso procuramos
atender ao que o mercado está
pedindo", diz Guga Valente, pre-
sidente do YPY.

Como está chegando por últi-
mo, em virtude da pouca idade,
o Ypy promete ser agressivo na
criação ou aquisição de novas
empresas para incluir no subgru-
po, que já conta com a Garage,
de internet, além da B/Ferraz.
A meta agora é lançar uma
operação de trade marketing e
entrar o mais rápido possível nos
negócios de marketing direto
e de incentivo. De acordo com
Guga, a idéia de criar empresas
com marcas distintas vem da
crença de que o modelo é mais
eficaz em relação a uma grande
fornecedora multidisciplinar.

"É impossível ter todas as
melhores cabeças dentro da
mesma empresa, por isso acre-
ditamos que funcione melhor
o formato de diversas socieda-
des", destaca. Em decorrência
da velocidade, Guga concorda
que o organograma do YPY está
meio confuso, uma vez que já
congrega ao menos dois subgru-
pos: o próprio B/YPY e a rede
MPM, tendo como a primeira
associada de uma pretensa ca-
deia nacional a Loducca.

"De fato a estrutura está meio
complicada, mas a maior preocu-
pação neste momento é manter
um bom ritmo de crescimento.
Mais adiante vamos reavaliar
qual é a composição ideal, dentro
de uma visão clara de que todas
as empresas estarão subordina-
das ao comando estratégico do
grupo", explica Guga.

MARCAS DISTINTAS
Na outra ponta, entre as

nacionais, está o grupo Total,
controlador das agências Fischer
América, D+, One Stop Shop, de

promoções, Ten, de consultoria
e planejamento, além de duas
empresas distintas sob a ban-
deira Spirit, uma para incentivo
e outra para fidelização. Pioneiro
na oferta de marketing integrado
entre as nacionais, o Total procu-
ra aprender com as experiências
do passado para azeitar seu mo-
delo atual. Uma das mudanças
de rota foi a criação da própria
One Stop, a partir da fusão das
empresas e-Agency (internet)
e All-e (marketing esportivo),
mais uma unidade de design.

Com passagens por multi-
nacionais como a Y&R, Antônio
Fadiga, presidente da Fischer,
procura evitar alguns problema
vividos em outros modelos.
"Uma coisa que considero con-
traproducente é unir pessoas
das mais variadas disciplinas na
fase de definição do conceito,
quando a integração não está
clara. É melhor investir em um
trabalho forte de planejamento
e só abrir para os especialistas
quando o conceito estiver bem
claro", comenta Fadiga.

O Total também optou por ter
marcas distintas, sem um "sobre-
nome" comum, a fim de evitar
desgastes políticos, que ocorrem
quando um cliente concorrente
começa a ser atendido por uma
empresa "irmã". "É puramente
psicológico, mas os clientes
ficam incomodados. Essa sepa-
ração de identidade ajuda na
negociação, pois a maioria dos
clientes ainda mantém a cultu-
ra de comprar em separado",
esclarece Fadiga. Ironicamente.
o grupo está trabalhando com
duas empresas que têm o mesmo
nome, a Spirit.

"A demanda por fidelização
nasceu dos clientes de incenti-
vo, então criamos uma segunda
empresa, pela cultura de venda
separada, mas mantivemos a
força da marca. Por enquanto
está dando certo", revela. A pró-
xima investida do grupo será a

Neogama quer o fim da linha
Nem above, nem below

the line. A partir de agora, as
ferramentas de propaganda
de massa e de outras disci-
plinas do marketing estarão
integradas em um único pro-
cesso dentro da estrutura da
Neogama/BBH. A mudança
do modelo de operação foi
anunciada juntamente com a
criação de um comitê executivo
e a chegada de Geraldo Rocha
Azevedo, ex-presidente da The
Marketing Store, à agência, que
acaba de completar 7 anos de
fundação.

O comitê será formado por
Alexandre Gama, presidente e
diretor criativo (Chief Creative
Officer - CCO), Roberto Mesqui-
ta, presidente executivo, e Ge-
raldo Rocha Azevedo, presidente
de serviços integrados. Mesquita
e Azevedo passam a ser sócios
da Neogama/BBH — no entanto,

a composição acionária não foi
divulgada. Anteriormente, a rede
inglesa BBH detinha 40% das
ações, e Gama, os outros 60%.

Na nova estrutura gerencial,
Gama continua respondendo
pelo planejamento, pela criação
e produção das peças, agora de
maneira ampliada com a super-
visão das demais disciplinas. A
cargo de Mesquita ficará gestão
operacional, atendimento, mídia
e finanças, além do papel de
ombudsman para os clientes. Já
Rocha Azevedo integrará todas
as disciplinas de comunicação e
cuidará do planejamento e exe-
cução das estratégias e ações.

"Fala-se em comunicação
integrada, mas o processo não
é. As pessoas só se juntam em
um determinado projeto. Corta-
mos a linha e colocamos todas
as disciplinas em uma mesma
estrutura. Isso representa uma

mudança de DNA que responde
a uma demanda do mercado",
aponta Gama. "Não acredito na
eficácia do modelo de empresas
especializadas dentro de uma
holding. O problema é que todas
elas criam e planejam separadas
antes da gênese da idéia. A exe-
cução deve ser bem entregue.
Esse é o perigo", complementa
Rocha Azevedo.

O processo de mudança vem
sendo conduzido há oito meses
e foram feitas duas exibições
na sede da BBH em Londres,
uma delas para a apresentação
do novo presidente de servi-
ços integrados. O modelo final
implantado foi apresentado em
uma reunião do board realizada
em abril, em Cingapura, e será
replicado nos outros escritórios
da rede - - nas palavras de Gama,
"em um ritmo inglês", ou seja,
sem muita pressa.

Mesquita, Gama e Rocha Azevedo: "Cortamos a linha
e colocamos todas as disciplinas em uma mesma estrutura"

NOVAS CONTAS
E CONTRATAÇÕES

Em meio às comemorações
pelos 7 anos e à oficialização das
mudanças, a agência conquistou
três anunciantes: Hospital e Ma-
ternidade São Luiz, Golf Village
Empreendimentos Imobiliários
S/A (Gveisa) e NuLuxe, empresa
de lingerie premium distribuída
pela Duloren. Com eles, a car-
teira da Neogama/BBH passa a
ter 39 clientes, dos quais dez
chegaram neste ano.

A conta de Orno em oito mer-
cados latino-americanos (menos
Brasil) ganhará nos próximos
meses três criativos - - possivel-
mente da Argentina ou do Chile

- que se juntarão à equipe de
atendimento comandada por
Maria Glória Moya (ex-diretora
de atendimento da Unilever na
Ogilvy Chile), contratada em ju-
nho. A profissional está sediada
em São Paulo, de onde cuidará
das demandas de trabalho.

FERNANDOMURAD



aquisição de empresas nas áreas
de internet e gestão de marcas,
cujos detalhes, segundo Fadiga,
poderão ser revelados dentro de
algumas semanas.

O grupo de capital misto
Newcomm, que detém 50% de
participação da Y&R, também
opera em moldes semelhantes
aos do Total e do Ypy. Atualmen-
te, o conglomerado comandado
por Roberto Justus inclui, afora
a agência principal, as empresas
Dez Brasil e LongPlay, além da

Wunderman (marketing direto),
Maestro (promoções e eventos)
e a Ação (serviços gráficos).

FOCO PUBLICITÁRIO
No passado, outras agências

ambicionaram a formação de
um grupo multidisciplinar. A
Talent, que deu início no final
da década passada a um ciclo de
aquisições, agregando ao negócio
a Lage'Magy (publicidade), a Trí-
ade (internet) e a Art Company
(promoções), conta hoje apenas

com a agência de propaganda QG,
associada em 1998. A Lage'Magy
foi descontinuada, enquanto as
demais companhias readquiriram
suas participações.

O grupo Prax passou por
processo semelhante. A agência
Guimarães & Associados, da qual
ele detinha 40% em sociedade
com Ricardo Guimarães, foi
desativada em 2002. Guimarães
manteve apenas a consultoria
Thymus e, três anos depois, aca-
bou deixando a holding formada

pelos sócios da W/Brasil. A Parra,
de promoções, seguiu o mesmo
caminho neste ano, assim como
a Popcom, empresa de internet
vendida à AG2. A Made in Brazil,
de design, foi fechada, restan-
do ao Prax, dentro do negócio
da comunicação, a W/Brasil, a
W/Rio, a Lew,Lara e a Escala.
No passado, a W/ chegou até a
manter uma segunda operação,
a Propaganda Registrada, que
foi descontinuada. Por sua vez,
Luiz Lara, sócio da Lew,Lara, é

sócio desde o ano passado da
empresa de marketing promo-
cional, Pepper.

Algumas das agências de
mais forte perfil criativo até o
momento não demonstraram
disposição para sair do foco
da propaganda. Os maiores
exemplos são AlmapBBDO e
F/Nazca Saatchi & Saatchi, que
nunca manifestaram interesse
na aquisiçãp ou abertura de
subsidiárias especializadas em
outras disciplinas.

A idéia de oferecer disciplinas
complementares de marketing aos
clientes foi trazida originalmente
pelas redes multinacionais, acom-
panhando uma tendência que já
estava mais madura na Europa e
América do Norte. Atualmente,
atividades que não envolvem a
publicidade tradicional ocupam a
maior fatia dos investimentos nes-
ses mercados. Um bom exemplo
é o grupo WPP, cujo balanço de
2005 revela participação de 48%
do volume de negócios em mídia
e publicidade, 27% em serviços
especializados de marketing, 10%
de relações públicas e 15% de
consultoria.

No Brasil, a mídia tradicional,
especialmente a TV, tem uma
importância acima da média
internacional na construção de
marcas, o que dificilmente per-
mitirá que se replique aqui a
divisão de verbas vista lá fora.
De todo modo, a demanda por
mais serviços, principalmente
pelas empresas multinacionais,
motivou os grupos estrangeiros
a criar estruturas "parrudas" de
atendimento especializado.

Curiosamente, cada uma pa-
rece buscar seu próprio caminho
de integração, tendo em comum a
visão de "mídia neutra" corrente
hoje no mercado: a construção de
um conceito aplicável em qualquer
ferramenta.

Sob nova direção desde o início
do ano, a McCann-Erickson, do
Interpublic, está criando um novo
modelo de gestão que aproxime a
agência de suas principais subsi-
diárias, a Sight Momentum (pro-
moções), a Sun-MRM (relaciona-
mento), a Future Brand (design)
e a McCann Online.

"Nossa idéia é integrar todas
as empresas desde o primeiro mo-
mento, por isso estamos mudando
totalmente a disposição interna
da agência", explica Adriana Cury,
chairwoman da rede. Estão sendo
criados "mesões" nos quais diretores
ou gerentes de cada subsidiária,
incluindo profissionais de criação,
mídia e planejamento, sentam-se
juntos para discutir problemas dos
clientes.

Agregados a eles estão salas
multidisciplinares, que reúnem
grupos maiores de profissionais das
diferentes empresas. "Nós nunca
tivemos conflitos internos, mas em
termos de integração, essa nova dis-
posição está fazendo uma diferença
absurda", destaca Adriana.

O desafio, por enquanto, é pôr
ordem na casa em questões práticas,
como a distribuição de receita nos
diferentes balanços. "Não temos
ainda 'o' modelo, ele será construído
a partir de erros e acertos", acres-
centa a executiva. O único ponto
de interrogação continua sendo a
Bullet, operação independente, as-

sociada à McCann desde 2000.
O mercado dá como certa

a separação, mas Fernando Fi-
gueiredo, presidente da agência
de marketing promocional, nega
qualquer movimentação nesse
sentido. "O grupo McCann está
passando por diversas mudanças,
por isso estamos acompanhando os
desdobramentos. Não há uma opi-
nião formada e nem uma pré-dis-
posição para deixar a organização.
Como uma empresa totalmente
independente, o importante é
que tudo continue como está no
atendimento aos clientes", explica
Figueiredo. A McCann não comen-
ta o assunto.

MUDANÇA DE CULTURA
A Ogilvy, do WPP, que recente-

mente promoveu Luiz Leite a diretor
da Ogilvy Brasil, respondendo dire-
tamente pelas operações de Health
World e Activation, prefere manter
unidades de negócios separadas,
permanecendo a identidade Ogilvy
nas respectivas marcas. Seguem
com comandos próprios na estrutura
a Ogilvy One, Interactive e a Data
Search, única que não leva a grife do
fundador. "Acreditamos que o nome
de David Ogilvy resume toda a nossa
filosofia de trabalho, daí a importân-
cia de manter essa marca viva em
todas as nossas atividades", resume
Zuza Tupinambá, recém-empossado
presidente da Ogilvy & Mather, a

Adriana: proposta de integrar todas as
empresas desde o primeiro momento

agência publicitária da rede.
O modelo operacional traz a

figura de um gestor de marca, res-
ponsável pela integração de todas as
ferramentas, quando necessário. O
sistema é o mesmo adotado, entre
os nacionais, pelo Grupo Total. "A
nossa preocupação é de entregar
uma solução de mídia neutra para
o cliente. Se ele vai utilizar outras
especializações da rede, será uma
decisão própria", acrescenta Tupi-
nambá. "Mais importante do que
o modelo é o fato de termos cases
concretos de integração - - como os
de Dove e Motorola —, e não discur-
so", prossegue o executivo.

Também do grupo WPP, a JWT
defende um papel de forte planeja-
dora, abrindo espaço para que os
clientes optem por seus fornece-

dores especializados. "A
visão da JWT é a de que
não devemos trabalhar
por departamentos. O
foco será cada vez mais o
planejamento e uma mu-
dança de cultura: hoje
os nossos criativos es-
tão começando a pensar
de maneira integrada",
destaca o presidente
Stefano Zunino. "A partir
de uma proposta de solu-
ção, podemos trabalhar
em parceria com outras
empresas especializadas
do grupo caso seja de
interesse do cliente",
acrescenta. Ele revela,
por exemplo, que am-
pliou a equipe de plane-
jamento de duas para 14

pessoas, incluindo um especialista
para diferentes canais de comuni-
cação. "Nosso papel será cada vez
mais estratégico", diz.

Bem ao estilo low profile, a
Leo Burnett, do Publicis Groupe,
vem montando nos dois últimos
anos no Brasil, de acordo com
a demanda dos clientes, a Are,
bandeira de serviços de marke-
ting da rede. A empresa, que é
totalmente integrada à agência,
tem se tornado*uma área sempre
mais estratégica, já responden-
do por 14% da operação, com
uma equipe de 30 pessoas. No
mês passado, a Are passou a
contar com uma gerência ge-
ral própria, a cargo de Márcia
Lugatto, vice-presidente de
novos negócios da agência. (AC)
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