
ao que outras empresas não

reúnam, no cumprimento

das suas tarefas cotidianas, pessoas

de formação quase que antagônica.

Uma fábrica de roupas, por exemplo,

acomoda engenheiros têxteis e estilis-

tas, coloristas e contadores, mas,

quando se olha para o organograma

das atividades da empresa, nota-se

um grande distanciamento entre as

tarefas do pessoal com formação em

ciências humanasse o de exatas. Se-

guindo no exemplo da confecção, as

pessoas podem até trabalhar em lo-

cais diferentes, sendo comum o

estilista e os demais criadores esta-

rem apartados física e formalmente de

quem fabrica a roupa. Eles definem

forma e materiais e entregam tudo

num pacote ao engenheiro têxtil, que

retornará com as peças já finalizadas.

São tarefas estanques, que podem ou

não se comunicar. Na moderna dinâ-

mica do setor de roupas e acessórios

de moda, o estilista e o pessoal da fá-



brica por vezes estão até em países

diferentes.

Não dá para trabalhar assim numa

agência de publicidade. No modelo

brasileiro do negócio, reconhecido e

festejado em todo o mundo, o suces-

so da atividade depende - para alguns

em grande parte, para outros de for-

ma total - da soma do talento dos

escritores e artistas - que dividirão

entre si a responsabilidade pela cria-

ção da peça publicitária -, dos enge-

nheiros e dos economistas - respon-

sáveis pelo planejamento da campa-

nha e pela estratégia de mídia - e dos

relações públicas e dos cientistas - que

cuidarão do atendimento ao cliente e

das pesquisas que embasaram a cria-

ção, o planejamento e a mídia. Não é

por acaso que a Lei n° 4.680, de 1965,

um dos pilares da atividade no Brasil,

define a agência como a empresa

especializada "na arte e na técnica pu-

blicitárias que, através de especialis-

tas, estuda, concebe, executa e distri-

bui propaganda aos veículos de co-

municação". Artistas e técnicos, traba-

lhando separados, não conseguiriam

os resultados desejados: a venda do

produto ou do serviço, a projeção da

marca ou das idéias do anunciante,

impactando o público consumidor. Se

uma das partes falhar, o resultado final

não se produz, o produto encalha, a

marca não se projeta, a idéia perma-

nece desconhecida, o consumidor não

reage. A publicidade, para alguns uma

das mais poderosas, para outros a

mais poderosa das ferramentas de

marketing, resulta inútil, revelando-se

um gasto, e não um investimento, co-

mo deve ser. Afinal, na síntese do pro-

fessor John Philip Jones, um dos mais

destacados estudiosos da publicidade

em todo o mundo, a publicidade só

produz resultados se o consumidor

em potencial "a recebe, comprende-a

e responde a ela de alguma forma".

"Houve um tempo em que pre-

dominava a idéia de que era possível

ao diretor de arte, ao diretor de mídia, ao

redator trabalharem sozinhos. Esta

idéia morreu. O que temos hoje, na

W/Brasil e em todas as boas agências,

são profissionais de comunicação,

criadores de conteúdo e realizadores

de negócios que trabalham em total

integração. Esse é o conceito que apli-

camos ao nosso trabalho. Incentiva-

mos a cumplicidade no grupo em vez

da competitividade", resume Paulo

Gregoracci, presidente de operações,

mídia e atendimento da W/Brasil.

"Trabalhamos com pesquisas técnicas

e investigações jornalísticas para de-

senvolver nossas idéias, com base em



uma área de planejamento variada e

constituída por profissionais de

formações diferentes, sempre com o

objetivo de dar um maior conteúdo ao

trabalho."

COMBINANDO ABORDAGENS

Mas como os estudiosos entendem

que se dá o trabalho dentro da agên-

cia? De que forma juntar numa cam-

panha em mídia impressa ou eletrô-

nica os elementos capazes de captar a

atenção do consumidor em potencial,

levando-o não só a perceber e a me-

morizar a mensagem, mas também

motivá-lo o suficiente a ir até uma

loja? Basta, talvez, inserir uma boa

piada ou uma mulher/homem bonita/

bonito para atrair a atenção do leitor/es-

pectador? Ou, quem sabe, fazer uma

comparação direta entre os atributos

do produto anunciado e o dos concor-

rentes?

As abordagens possíveis, logo se

verá, são virtualmente infinitas, inclu-

sive porque comportam combinações

do tipo humor mais gente bonita e

assim por diante. Mas esse é apenas o

primeiro problema a ser atacado. A

seguir, na ordem de prioridades, vem

uma questão crucial: como atingir o

consumidor em potencial (presumin-

do que ele já tenha sido identificado

com precisão)? Como selecionar os

meios de comunicação que podem

promover o contato com o consumi-

dor em potencial da forma mais rápi-

da e eficiente, possibilitando o máximo

de resultado com o mínimo de inves-

timento financeiro?

É aqui que entram os escritores e

engenheiros, os artistas e economistas,



os relações públicas e cientistas. Tem-

perados pelas diferentes experiências

profissionais e de vida, eles detêm a

arte e a técnica que lhes permite

entender o problema do anunciante,

planejar uma linha de conduta, criar e

veicular anúncios que produzam re-

sultados e garantam diferenciais com-

petitivos que possibilitem ao anun-

ciante vender e lucrar mais. E, está

plenamente comprovado, os resulta-

dos da publicidade serão tão mais

efetivos quanto mais integradas

trabalharem as áreas da agência.

Até os anos 6o, não era incomum

que os diferentes profissionais da

agência trabalhassem em departa-

mentos tão estanques como uma

linha de montagem. O redator e o di-

retor de arte, por exemplo, chegavam

a trabalhar em prédios diferentes, o

que levou à criação de um formato

clássico de anúncio para mídia im-

pressa, chamado de saia-e-blusa, me-

tade ilustração, metade texto, o que

permitia que cada um ocupasse um

espaço bem definido na peça publici-

tária, sem que fosse necessário que

interagissem muito.

Hoje, o que antes era rigidamente

apartado convergiu para aquilo que,

em agências como a McCann-Erick-

son, é chamado de Grupo Integrado

da Marca, reunindo os profissionais

de atendimento, planejamento e pes-

quisa, criação e mídia. Além da sim-

ples e cabal constatação que várias

cabeças pensam melhor do que uma,

resta a verdade comprovada de que

nenhuma área, de forma isolada, é

capaz de propor uma solução melhor

para o problema do cliente do que a

soma das competências e experiên-

cias de todas juntas. A partir daí, o

trabalho flui com naturalidade.

A aproximação com o cliente é res-

ponsabilidade do atendimento - os

relações públicas da agência. Angélica

Armentano, da equipe de atendimen-

to da DPZ, explica a sua atividade

como uma ponte entre as necessida-

des de comunicação do anunciante e

seus colegas da agência. "Cultivar os

relacionamentos, para mim, é a

prática da política em sua expressão

mais completa. A política não apenas

como conciliadora das partes, mas

como instrumento para a obtenção de

resultados", disse ela ao receber o

prêmio Contribuição Profissional de

Atendimento, da APP, em meados de

novembro.

Entram em cena, então, os planeja-

dores ou, como é mais freqüente hoje,

os grupos de planejamento, reunindo

também os criadores e os profissio-

nais de mídia, buscando a idéia que

sustentará a ação -publicitária. "A boa

comunicação precièa ter uma grande

idéia que adquira a característica da

mídia em que será veiculada", resu-

miu, em entrevista ao jornal O Globo,

Washington Olivetto, premiado pela

Associação Latino-Americana de Agên-

cias de Publicidade como o profis-

sional mais criativo do século. O que

era responsabilidade exclusiva da

criação reparte-se hoje por todos os

níveis da agência.

A publicidade brasileira, por sinal,

está repleta de cases de imenso suces-

so nascidos de idéias e propostas de

profissionais de áreas que não a

criação. Um profissional de mídia

conversa com o diretor de um veículo

de comunicação e abre as portas para

um formato diferenciado de inserção

publicitária. Ele propõe a idéia ao

grupo de planejamento que percebe

as vantagens de tal investimento e

passa a formular toda uma campanha

baseada naquele formato diferencia-

do. Sem a informação inicial, trazida

pelo profissional de mídia, nada teria

sido possível, inclusive o incremento

de vendas e o lucro do anunciante. A

linha criativa da campanha pode ser



testada previamente pelos "cientistas",

os profissionais de pesquisa, que domi-

nam ferramentas altamente sofistica-

das para mensuração dos resultados.

Vista dessa forma, o que a muitos

que não conhecem a publicidade pode

parecer um lance de simples esper-

teza, ganha contornos de uma ativida-

de extremamente estruturada e espe-

cializada, que depende a um só tempo

de criatividade, pesquisa, planilhas e

fórmulas para produzir os melhores

resultados. A imagem distorcida e

caricatural da agência de publicidade,

povoada por jovens cabeludos e irre-

verentes, definitivamente ficou para

trás, ainda que jovens cabeludos e

irreverentes continuem a trabalhar por

lá, posto que juventude é essencial

aos negócios.

CIÊNCIA EXPLÍCITA

É mais fácil encontrar ciência ex-

plícita na publicidade quando se visita

a área de mídia, ambiente por excelên-

cia dos "engenheiros".

Em essência, a atividade parece

simples: cabe a ela escolher os meios

e os veículos de comunicação onde

serão inseridas as peças publicitárias.

Pela lógica, e passando por cima da

questão crucial da escolha do meio de



comunicação mais adequado à men-

sagem, bastaria um cruzamento sim-

ples de tiragem/audiência e custos dos

veículos para definir as opções mais

econômicas. Mas logo se percebe que

não é tão simples assim, porque o que

se busca no investimento publicitário

não é economia, e sim a eficácia. O

segredo não é selecionar os veículos

mais baratos, mas os mais adequa-

dos, capazes de proporcionar o maior

volume de oportunidades de contato

com o consumidor em potencial pelo

menor investimento possível.

Assim, há todo um longo e tor-

tuoso caminho a ser percorrido pelos

profissionais da mídia até que a peça

publicitária possa ser veiculada com

sucesso. Tal caminho foi resumido

com extrema elegância por uma

entidade americana chamada The

Advertising Research Foundation,

ARF, num estudo do comecinho dos

anos 6o chamado Towards Better

Media Comparisons.

Revisado várias vezes nos anos

seguintes, o que o levou a ser rebati-

zado em 2003 como Making Better

Media Decisions, o estudo identifica

oito degraus em direção à melhor es-

colha do meio e veículo de comunica-

ção, num método que permite visuali-

zar de maneira precisa o quanto de

ciência e desafio há na atividade

publicitária:

Distribuição dos veículos - mede a

efetiva tiragem de jornais e revistas, a

audiência dos meios eletrônicos, a

Atenção à publicidade - indo além

na análise da mídia, é importante

mensurar a quantidade de pessoas

quantidade de propriedade de mídia

exterior etc.

Exposição do veículo - a impressão

de um jornal, por exemplo, não signifi-

ca, necessariamente, que ele seja lido.

Aqui se mede, portanto, o consumo

efetivo do veículo: quantas pessoas

leram o jornal, quantas ouviram o

programa de rádio etc.

Exposição à publicidade - de novo,

o fato de uma peça publicitária ser

inserida, por exemplo, na programa-

ção de uma emissora de TV não quer

dizer, necessariamente, que ela seja

vista pela totalidade do público que

assistiu àquele programa. É preciso

levar em conta a rotatividade natural

do espectador, o efeito do controle

remoto etc.

que, expostas efetivamente ao anún-

cio, prestaram atenção nele.

Percepção à publicidade - aqui se

mede se as informações transmitidas

pela peça publicitária foram retidas

pelo consumidor em potencial. É

rotineiro o comentário das pessoas

que dizem ter visto o anúncio mas são

incapazes de mencionar o produto ou

o serviço anunciado. As pesquisas

tradicionais indicam que as pessoas

precisam ver, em média, um anúncio

três vezes durante o ciclo de compra

para que possam memorizar seus

argumentos, deixando um grande

desafio para o profissional de mídia:

como atingir tal intento dentro do

orçamento do cliente em dado espaço

de tempo?

Persuasão - é o desdobramento

desejado da etapa anterior, levando o

consumidor em potencial a ultrapas-

sar a memorização da mensagem e se

deixar convencer das vantagens que

terá em adquirir aquele produto ou

serviço.

Resposta à publicidade - é a men-

suração efetiva aos apelos publici-

tários, incluindo chamadas telefônicas

ao anunciante, visitas ao showroom,

ao site do produto etc.

Vendas - mede as vendas efetivas

do produto anunciado. Permite várias

aferições adicionais, como o chamado

Retorno Sobre Investimento, ROÍ.



Revendo os degraus individualmen-

te, fica fácil perceber como a orques-

tração dos esforços de toda a agência

é decisiva para o sucesso da ação

publicitária. Um atendimento defi-

ciente com certeza resultará num pla-

nejamento falho, da mesma forma

que um anúncio brilhante será sepul-

tado inapelavelmente se não for

veiculado com sabedoria.

O desafio é amplificado de forma

extraordinária pelo uso generalizado

da publicidade por virtualmente todos

os fabricantes e prestadores de ser-

viço, a multiplicação dos meios de co-

municação, a grande concorrência

entre os veículos e o surgimento de

alternativas totalmente novas, a inter-

net sendo apenas a mais visível delas.

"O raciocínio de que o novo mata o

anterior não é realista no universo da

comunicação", declara Olivetto. Resta

a verdade de que só as agências e sua

orquestra de profissionais de forma-

ção tão diferentes*;entre si são capazes

de resolver, com arte e técnica, a cada

vez mais intrincada equação que leva

a mensagem do anunciante até o

consumidor.

O modelo das agências de mídia

tentou desmontar a noção das agên-

cias como centro de competência em

comunicação publicitária. A lógica era

a estritamente financeira. Se você jun-

tar um grande volume de investimentos

publicitários nas mãos de um negocia-

dor com pedigree do mercado finan-

ceiro, ele será capaz de arrancar dos

veículos preços de inserção muito

menores. Gerará uma economia de

curto prazo, mas asfixiará a agência e

comprometerá, no médio e longo pra-

zos, o sucesso do anunciante.

O CENTRO DE TUDO

Felizmente, o modelo das agências

de mídia, vigente em vários países do

mundo, está desacreditado, como po-

de se ver por declaração recente de

Alejandro Quintero, vice-presidente de

comercialização da Televisa, a maior

emissora de TV do México, onde as

agências de mídia se instalaram com

força total anos atrás. "Nossas agên-

cias de publicidade perderam de for-

ma notável a sua condição na cadeia

de valor da marca porque entre anun-

ciantes e meios de comunicação há

um agente econômico novo - as

agências de mídia. Eles se ocupam

simplesmente de converter a contra-

tação dos meios em uma compra de

quilos de audiência, usando softwares

de otimização."

"O que estamos tentando fazer

agora é recuperar a posição das agên-

cias de publicidade, em especial dos

profissionais de criação", disse Quin-

tero. "No Brasil, onde não há agências

de mídia, a indústria da publicidade é

muito próspera. Por quê? Porque há

agências de publicidade, que são as

intermediárias entre anunciantes e

veículos de comunicação. Elas ga-

nham dinheiro com esse trabalho e

podem contratar profissionais melho-

res e mais criativos. No México, a in-

dústria da publicidade tornou-se mui-

to pobre e, por isso, atrai gente sem

talento, incapaz de gerar criatividade."

Quintero chegou ao centro da

questão. Escritores e engenheiros, ar-

tistas e economistas, RPs e cientistas

fazem a publicidade. Não há máqui-

nas capazes de criar anúncios atrati-

vos, muito menos capazes de sele-

cionar a melhor forma de impactar o

consumidor. "A publicidade é feita e

aprovada por pessoas. Quanto melho-

res forem essas pessoas, melhor será

a publicidade. E ninguém fica de boa

índole por decreto. A primeira coisa é

lutar para que essas coisas sejam

feitas e aprovadas por pessoas melho-

res", afirma Olivetto.

O modelo brasileiro de publicidade

descobriu, há muitos anos, a forma

ideal de reunir as melhores pessoas.

Text Box
Fonte: CENP em revista, a. 3, n. 13, p. 28-34, dez. 2007.




