


rca
é tudo

N
o tempo em que foi cunhada a expressão "a propaganda é a al-
ma do negócio", empreendedores e publicitários tomavam as
decisões sobre campanhas juntos. O mundo foi ficando mais
complexo, as empresas (em escala mundial) foram se profissio-

nalizando, e enquanto os fundadores iam para os conselhos e passa-
vam a administração para executivos de carreira, os gênios da publi-
cidade viravam siglas como DDB, BBDO, TBWA, RSCG e muitas mais.
Veio a globalização tanto para as empresas quanto para as agências.
Aí, ao longo da década de 90, especialmente na segunda metade, sur-
giu o conceito de reengenharia, e a alta hierarquia das empresas ficou
tão absorvida com as demandas em relação a cortes de custos, aumen-
to de produtividade e investimentos em novas tecnologias de produ-
ção, que as decisões sobre comunicação ficaram ilhadas no departa-
mento de marketing. Agora, há sinais claros de que essa fase está che-
gando ao seu esgotamento e uma nova era, em que as agências se tor-
nam parceiras estratégicas dos seus clientes e não apenas fornecedo-
ras de serviços especializados. Essa mudança, segundo quem já a es-
tá vivendo, muda o conceito do negócio da propaganda e até a sua for-
ma de obter receita. "O mundo se comoditizou, e cada empresa que
quiser proteger sua margem de lucro e garantir sua sobrevivência de-
ve tomar medidas que a imunizem das guerras de preço predatórias.
A melhor vacina é, sem sombra de dúvida, investir no fortalecimen-
to da sua marca", diz Chuck Brymer, presidente mundial da rede de
agências de publicidade DDB Worldwide, que com receita estimada
de US$ 1,2 bilhão em 2005 ocupa o quinto lugar entre as maiores do
mundo. Brymer assumiu a presidência da DDB em abril, depois de
mais de 20 anos de trabalho na Interbrand — dez como presidente pa-
ra os EUA e 11 como presidente e CEO mundial —, que é a maior em-

A rede internacional de
agências de propaganda DDB,
campeã de prêmios no Festival
Internacional de Cannes,
trouxe o ex-presidente da
consultoria Interbrand, Chuck
Brymer, para ser seu
presidente mundial. O
movimento é um forte indício
de que os clientes querem
mais que anúncios criativos,
querem campanhas
estratégicas que, ao mesmo
tempo que catalizam as vendas
de produtos também aumentam
a valorização da marca. Assim,
a comunicação passa a ser um
dos mais dramáticos
diferenciais competitivos no
mercado, o que provoca uma
revisão na dinâmica das
relações entre clientes e
agências no sentido de
reaproximar os publicitários
da alta direção das empresas
l Por Andréa Ciaffone
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presa de branding e design do mundo, com 30 escritórios que
atendem clientes em mais de 80 países e que se tornou refe-
rência em identidade corporativa, marcas e design.

"Num mundo saturado com informação, a síndrome do
déficit de atenção atinge proporções endêmicas. Somos tão
intensa e constantemente bombardeados por notícias e men-
sagens comerciais que estamos chegando próximos do tor-
por", descreve Brymer. De fato, do mesmo jeito que já não con-
seguimos reagir com ênfase aos relatos sobre os conflitos no
Oriente Médio ou à fome na África, também está mais difícil
se entusiasmar com a publicidade e com os produtos. "Mas as
marcas-têm personalidade, elas criam relações pessoais com os
consumidores, e por isso conseguem atingir as pessoas, furan-
do o bloqueio psicológico com que elas se defendem do exces-
so de mensagens", argumenta. "Antes a questão era quem era
o seu consumidor, essa foi a era do posicionamento. Hoje a
questão é saber onde ele está e como atingi-lo. O ambiente pa-
ra a comunicação publicitária está muito mais complexo e de-
safiador. Há desde o desafio de fazer seus amíncios e filmes de
TV se destacarem até o de descobrir oportunidades em mídias
como a internet, o celular, os games", completa o especialista
em marcas e comunicação responsável pela criação, em par-
ceria com a revista Newsweek, do ranking "As marcas mais va-
liosas do mundo" e, em parceria com a revista The Economist,
publicou o livro "Brands and Branding" .Brymer aponta para
o fato de que todas as empresas estão enfrentando a necessi-
dade de se reinventar porque o mercado, o estilo de vida das
pessoas e a sociedade estão mudando cada vez mais rápido.

"Além de tudo isso há uma grande pressão por resultados
financeiros, maior dificuldade em achar e manter consumi-
dores e de justificar qualquer in-
vestimento aos acionistas. Assim,
todo mundo está buscando uma
maneira de crescer", diz o presi-
dente da DDB. "E a maneira que
aconselhamos é por meio de
idéias criativas que reforcem va-
lores e conceitos de marcas. Acre-
dito que essas idéias são o com-
bustível que leva ao crescimento dos negócios", diz. "As idéias
são a moeda do sucesso. E há muita sede no mercado por no-
vas idéias", arremata. Justamente por causa dessa conclusão,
Brymer diz que há uma tendência clara de que as agências
voltem a ter um espaço de destaque junto ao alto escalão das
empresas. "Muitas vezes a agência trabalha junto aos executi-
vos sênior, mas se concentra apenas em comunicação. Mas, no
desenvolvimento de marcas fortes, há conceitos que os talen-
tos da publicidade têm a capacidade de identificar que podem
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ser de grande valia para a estratégia da empresa e seu modelo
de negócios", diz Brymer. "Assim, o futuro é ver as agências
voltando a interagir diretamente com o alto escalão das empre-
sas, com uma papel mais ativo, de parceiro, não simplesmen-
te de fornecedor. O interessante desse movimento é que, quan-
to mais perto se chega do topo da pirâmide de decisões de



uma empresa, mais oportunidades se têm de, por meio de um
olhar criativo, contribuir para a valorização da marca e para a
evolução dos resultados financeiros de uma empresa.

"A contratação de Chuck Brymer para a presidência da
DDB Worldwide é o sinal mais claro de que o negócio da pro-
paganda deu mais um salto evolutivo", diz Nizan Guanaes,

um dos mais criativos e premiados publicitá-
rios do planeta, sócio e fundador do Grupo Ypy,
holding de comunicação — que possui as agên-
cias África, MPM e DM9/DDB. "Com essa con-
tratação, John Wren — presidente e CE.O da
maior holding de comunicação do planeta, o
Omnicom Group, com faturamento estimado
de US$ 10,5 bilhões em 2005, que ao mesmo
tempo que tem uma enorme capacidade de ge-
rar resultados financeiros é um visionário —
está mandando um recado para o mundo: a pu-
blicidade tem de servir à construção e valoriza-
ção das marcas. Esse é o futuro", diz Guanaes,
que é internacionalmente considerado um pio-
neiro no sentido de unir inteligência de marke-
ting, brandinge publicidade na mesma propos-
ta de agência, a África.

"Esse conceito nasceu de necessidades que
eu identifiquei enquanto era cliente", conta Gua-
naes, que depois de vender a DM9 para a DDB,
por questões contratuais, ficou dois anos fora
da publicidade e usou esse tempo como empre-
sário, no portal de internet IG. "Eu sentia falta
de uma interlocução mais estratégica. Assim,
quando voltei para a publicidade, decidi que
queria fazer uma agência de marketing, que ti-
vesse um escopo maior que o das agências de
propaganda e incluísse pensamento estratégico
em marketing e branding. Foi assim que nasceu
a África", acrescenta. "Só que há três anos, quan-
do abrimos a agência, o mercado ainda não es-
tava maduro para o conceito de agência de mar-
keting, então chamamos a África de agência de
propaganda. Chegou o momento de mudarmos
a denominação da África para o que ela real-
mente é: uma agência de marketing. Agora, se eu
falar nisso, as pessoas vão entender", comple-
ta. "Agência de propaganda sempre aconselha
campanhas como remédio. Aqui a visão é mais
ampla. Tenho clientes a quem aconselhei não
aparecer na mídia em anúncios e filmes por um
ano e usar esse período para realizar um traba-

A força da marca
"As marcas têm o poder de mudar o nosso mundo.

Elas representam valores intangíveis das companhias,

elas defendem conceitos e tendem a se tornar símbolos.

As pessoas se relacionam com as marcas, nunca com o

fabricante. Nem sempre as características do produto em

si impressionam o consumidor tanto quanto os concei-

tos que a marca traz", diz Chuck Brymer, que por mais de

20 anos conduziu a Interbrand, agência de branding, iden-

tidade de marca e design. "Esse conjunto de sensações

absolutamente imateriais que as marcas provocam têm

efeitos muito palpáveis e até mensuráveis. Têm valor eco-

nômico. Além de ajudar os produtos a superar a condi-

ção de commodity, passam a fazer parte dos ativos da em-

presa", aponta.

"A própria riqueza de um país se baseia na valor agre-

gado das suas exportações. Por exemplo, até a década de

80 a Coréia era conhecida como fabricante de equipa-

mentos eletrônicos baratos, depois desenvolveu marcas

como Samsung e LG que trouxeram prestígio para o país

e melhoraram a rentabilidade das suas exportações."

Brymer faz questão de chamar a atenção para os efeitos

das marcas para os indivíduos que as consomem. "Algu-

mas marcas fazem as pessoas se sentirem melhor em

relação a si mesmas, e mais, num mundo impessoal e em

que as pessoas não se conhecem, as marcas acabam de-

finindo as pessoas. Em resumo, as marcas impactam as

pessoas, a sociedade, as empresas e o país." Quanto à

criação de marcas globais originárias de outros países que

não os Estados Unidos e os membros da União Européia

— algo ainda raro —, Brymer é diplomático: "todos os

países podem produzir grandes marcas. A China está de-

senvolvendo e adquirindo marcas porque entende o quan-

to isso é importante". Por outro lado, o especialista afir-

ma que não é preciso ser um empresa global para ter

uma grande marca.
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Decisão estratégica
Chuck Brymer está no comando da rede desde abril des-

te ano, vindo de um período de quase oito anos como pre-

sidente da Interbrand, empresa especializada em identidade

que possui 30 escritórios que atendem clientes de mais de

80 países.A contratação de Brymer para a presidência da

DDB é o maior indício de que o grupo Ominicom — líder

mundial no setor de comunicação corporativa e marketing,

com receita estimada de US$ 10,5 bilhões em 2005 — vê no

desenvolvimento de marcas fortes e atraentes um diferen-

cial fundamental no mercado de hoje e no futuro. A decisão

do grupo fica ainda mais significativa quando se considera

que historicamente a rede DDB de agências tem estado mais

associada à excelência criativa do que com qualquer outro

aspecto do mundo da propaganda. Para ter uma idéia, a DDB

é a maior vencedora de prêmios da história do Festival In-

ternacional de Cannes, foi eleita duas vezes a rede mais pre-

miada do mundo pela publicação especializada Gunn Re-

ports. A Advertising Age, a bíblia do setor, a apontou como

Global Network of the Year, título que ganhou quatro vezes

no Clio Festival. A despeito de tudo isso, a opção para pre-

sidência não foi por um criativo, mas sim por um profissio-

nal de branding que valoriza profundamente as idéias cria-

tivas. "A marca DDB sempre foi associada à excelência cria-

tiva aplicada a estratégias de marca. Minha missão é enfati-

zar isso e buscar resultados ainda melhores para nossos

clientes", diz Brymer.

lho que tem de ser anterior à publicidade", revela Guanaes, que
nos últimos três anos vem colecionando sucessos como o lan-
çamento da marca Vivo, o reposicionamento da Brahma — que
ganhou três pontos de market-share num mercado em que ca-
da ponto vale R$ 100 milhões —, a alavancagem da Assolan,
que passou a ocupar a liderança do seu setor, e a dinamização
da marca Nívea. Nizan conseguiu que a matriz alemã da Biers-
dorff, dona da marca, compreendesse que as campanhas glo-
bais não estavam surtindo efeito no Brasil e que aqui era pre-
ciso uma atitude diferente, uma campanha sob medida que fi-

zesse a empresa ocupar seu real potencial de mercado."Minha
proposta com a África é não deixar que outra empresa — uma
consultoria, por exemplo — pense o branding aos meus clien-
tes. Formação de identidade de marca é coisa séria, tem valor
objetivo e efeitos claros na receita, além de idealmente ser o
ponto de partida para qualquer tipo de comunicação — pu-
blicitária ou não", arremata o ganhador de mais de 50 leões em
Cannes. "Desde 2003, adotamos um modelo de integração
com a nossa agência no que se refere às decisões sobre o que é
relevante para a marca, da identidade visual até as ações mais
originais", diz o presidente da Assolan, Nelson Mello, cliente
da África. "Para obter o melhor da relação com a agência é pre-
ciso ter muita confiança nos profissionais e estar disposto a
ouvir, acreditar e aceitar sugetões", diz Mello, que detém mais
de 25% do market-share de palha de aço e em apenas um ano
conquistou 3% do mercado de detergentes em pó.

Guanaes argumenta que, em princípio, nem deveriam exis-
tir agências de branding, e vê seu surgimento como omissão das
agências de publicidade."0 poder não permite vácuo. As agên-
cias de publicidade, ao se focarem apenas no produto publici-
tário — campanhas, filmes e anúncios —, deixaram aberto o
espaço de pensar as marcas mais conceitualmente, e as agên-
cias de branding ocuparam essa lacuna", define. "Vejo a iden-
tidade de marca como o assunto mais importante a ser trata-
do por uma agência e que isso é a base do seu trabalho. Não
aceito que o branding seja feito por outros. Todo mundo fala
da 'grande idéia criativa' como o que há de mais importante na
publicidade, pois eu acho que ela só tem valor se servir a um
propósito, se contribuir para o brand equity, o valor da marca,
algo que tem peso cada vez maior na coluna de ativos de uma
empresa e também se ela trouxer receita para o cliente", diz
Guanaes. Os clientes concordam e passam a ver a questão da
publicidade com olhos cada vez mais críticos."Já foi o tempo
em que uma empresa podia admitir que a agência de publici-
dade usasse seu talento criativo para fazer trabalhos cheios de
'sacadas' mas que só faziam um ruído sem sentido para a cons-
trução da marca. Hoje é preciso ter coerência na comunicação",
diz o CEO da Philips para América Latina, Marcos Antônio
Magalhães."A maneira como você é percebido pelo público im-
pacta o prestígio dos seus produtos e a receita, para o bem e pa-
ra o mal. Por isso, cada momento da comunicação tem de fa-
zer sentido e somar para a marca", completa o principal exe-
cutivo da empresa de origem holandesa, que hoje tem 160 mil
funcionários, está presente em 120 países e teve faturamento
de US$ 36 bilhões em 2005."O nosso maior ativo é a nossa mar-
ca", enfatiza. "O cuidado com ela deve permear todas as ações
da empresa tanto no aspecto industrial quanto na comunica-
ção", acrescenta. Magalhães também se recorda do momento
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em que os principais decisores
das empresas deixaram de parti-
cipar das decisões de comunica-
ção, delegando-as a áreas com
menor autonomia. "Quando o
ambiente econômico fica mais
tenso, como ocorreu na segun-
da metade dos anos 90, as pes-
soas tiveram de colocar o foco
em manter o barco flutuando",
recorda-se Magalhães. "Talvez
tenha sido por isso que o topo
da hierarquia das empresas te-
nham de certa forma se afastado
da interlocução direta com as
agências", especula. "Hoje, na
Philips, é muito claro que o que
deve existir entre agência e em-
presa é uma parceria, na qual a
empresa tem sempre de partici-
par como condutora. Como
CEO, sou o guardião do concei-
to da marca. Tenho de defender
sua promessa e garantir que ela
seja cumprida na minha região",
completa o principal executivo
da Philips na América Latina.
"Deixar tudo que for relativo à
comunicação simplesmente a
cargo da agência pode ser um er-
ro estratégico fundamental",
aconselha o CEO. "É preciso es-
tar presente e se envolver nas es-
colhas", diz.

"Ver a agência como um par-
ceiro atuante é estratégico e fun-
damental para o sucesso na criação de
uma identidade de marca que seja
compreendida pelo consumidor", afir-
ma o diretor de marketing do Terra, Alexandre Cardoso. "No
nosso caso, como a disseminação da internet é muito rápida,
a eficiência e a rapidez em atingir esse objetivo eram cruciais.
Por isso, vemos nossa agência como parceira", completa o exe-
cutivo do maior portal do país.

Tanto Philips quanto Terra são clientes da DM9/DDB,
sendo a primeira uma cliente em escala global.Para Sérgio
Valente, presidente da DM9/DDB, um cliente que perceba
a importância da integração é o que terá melhor retorno

sobre o investimento que faz em co-
municação. "Existem empresas volta-
das para o marketing e existem as que

são voltadas para o produto. Geralmente as que têm foco no
marketing alcançam a liderança dos seus segmentos", diz
Valente. "Essas empresas se envolvem mais, ousam mais, in-
vestem mais e dão mais atenção às sugestões da agência so-
bre aspectos estratégicos da comunicação e, obviamente,
têm o seu mais alto escalão participando das decisões", des-
creve o presidente de uma das cinco mais importantes agên-
cias da rede DDB no mundo em talento criativo e a quinta
em receita. "São Paulo é um dos mais importantes pólos de
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talento criativo do mundo, e por isso fiz questão de vir pes-
soalmente conhecer a agência e seus clientes", diz Brymer.

"A aproximação da agência com o top management das
empresas não é uma estratégia vazia. É o resultado de um
processo de ganho de significado da marca para as empre-
sas", diz o presidente do Grupo Ypy, Guga Valente. "Vivemos
num mundo em que até o produto criativo se comoditi-
zou", diagnostica a mente financeira do Grupo Ypy."O pro-
cesso de comoditização começou quando as decisões sobre
comunicação saíram dos grandes líderes de empresas e dos
empreendedores e foram para os profissionais de terceiro es-
calão, que são naturalmente menos ousados. Essa falta de
ousadia — muitas vezes até causada pela ausência de apoio
ou até mesmo de contato com a presidência — agravou a co-
moditização" aponta Guga. "Mas, foi exatamente a comodi-
tização do mercado que fez com que o alto escalão perce-
besse que marca e marketing tinham de voltar a ser priori-
dades das empresas, até porque, depois decortarem todos
os custos, o único jeito de obterem lucros é com as vendas",
completa. Guga Valente identifica a necessidade de uma mu-
dança de mentalidade em relação
ao trabalho das agências, que têm
de ser mais que agências de propa-
ganda, têm também de ser de mar-
keting e branding. "A prova de que
o mercado demanda isso é a rapi-
dez com que a África cresceu", diz
um dos sócios da agência que está
entre as dez maiores do Brasil no
ranking de compra de mídia e que
também obtém outras receitas que
não apenas o percentual sobre ven-
da de mídia, como a remuneração
por sua abordagem mais holística
das necessidades dos clientes.
Quando se abordam os resultados
financeiros do Grupo — R$ 1,2 bi-
lhão em 2005 —, Guga Valente afir-
ma que o faturamento por venda
de mídia é uma medida que é cada
vez menos significativa, justamen-
te em função desse novo momen-
to do mercado. Todo o trabalho
prévio ao lançamento da campa-
nha é remunerado (no jargão pu-
blicitário, fee), e há também a re-
muneração por success fee, um cál-
culo sobre o quanto o trabalho da

agência impactou no faturamento e/ou no brand equity, que
pode ser um percentual sobre o delta de crescimento, que
pode vir em dinheiro ou ações da companhia, o que tem o
efeito colateral de aprofundar a parceria entre empresa e
agência. Em termos de receita, uma abordagem mais holís-
tica por parte das agências, com foco na marca, já vem tra-
zendo resultados. "A criação por si só é importante, mas o
diferencial de sucesso financeiro de uma agência está hoje
na sua expertise para utilizar outras disciplinas da comuni-
cação — como internet, eventos, relações públicas —, o
chamado bellow the Une —, que hoje são o alvo de pratica-
mente metade, 45%, do que é investido em comunicação
nos mercados mais desenvolvidos. E tudo deve ser feito em
benefício da marca, e é a capacidade de uma agência de ge-
rir branding que amarra tudo isso", identifica Guga Valen-
te, que prevê um crescimento de 20% no faturamento do
Grupo Ypy em 2006. "Toda vez que se gera valor para o
cliente, o dinheiro vem junto", resume Guanaes.

Na esfera global, Brymer adota um discurso muito seme-
lhante."0 sucesso da DDB é baseado em criatividade, mas o seu

crescimento virá do sucesso
que pudermos
trazer para nos-
sos clientes", diz.
"Nosso compro-
misso é ser a
mais criativa e
influente agência
no setor. Não
queremos ser a
maior, mas a me-
lhor", arremata.

Na visão do seu novo presiden-
te, o sucesso passado, presente
e futuro da agência é o resulta-
do da combinação de três fa-
tores: o talento criativo, traba-
lho e paixão, que vem com uma
cultura de sempre buscar dife-
renciais criativos. "A paixão é
fundamental. É preciso ter en-
volvimento com o que se está
fazendo para fazer bem, e é
preciso prestigiar as pessoas
que fazem o trabalho. Se você
coloca a equipe em primeiro
lugar, seus clientes terão suces-
so nas suas campanhas." 
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 6, n.141, p.14-20, 4 out. 2006.




