
Nizan, Serpa e Olivetto, os mais populares diz pesquisa 
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Pesquisa realizada pelo Grupo Consultores em âmbito nacional - 80,9% dos dados foram 
extraídos de São Paulo e 19,1% no restante do Brasil - analisou as tendências do setor 
publicitário e a reputação das agências no País. Segundo o portal especializado adlatina.com, o 
estudo aponta que os profissionais do setor mais populares entre os anunciantes são Marcello 
Serpa (AlmapBBDO), Washington Olivetto (W/Brasil) e Nizan Guanaes (Africa). Já as empresas 
com as campanhas publicitárias mais admiradas são Banco Itaú, Skol (AmBev), Havaianas (SP 
Alpargatas) e Fiat.  
 
O adlatina.com informa ainda que a consultoria entrevistou diretores e gerentes de marketing 
de 278 empresas anunciantes, durante um período de quatro meses. O estudo indica que o 
fator mais determinante para a seleção de uma agência é que ela não trabalhe para nenhuma 
conta que se dedique ao mesmo setor que o cliente. Em segundo lugar apareceram a 
criatividade e a transparência na remuneração. Após uma longa lista de fatores está, em 
último lugar, a quantidade de prêmios acumulados pela agência.  
 
De acordo com o portal, a pesquisa também aponta que, no Brasil, a duração da relação 
agência/cliente é de 4,6 anos em média, enquanto que na América do Norte chega a 6,5 anos; 
na Europa, a 6,4 anos; na Espanha é de 4,9 anos. Na China, o número é de 2,8 anos.  
 
"Chama a atenção que, nos mercado analisados, coincide que o serviço é um dos pontos 
chaves na manutenção da relação com a agência e de sua satisfação, superando por vários 
pontos a criatividade", diz o vice-presidente executivo do Grupo Consultores, César Vacchiano.  
 
"No Brasil, há uma grande paixão pela criatividade em comparação com outros países. 
Surpreendeu-se o grau de notoriedade que os criadores desfrutam entre os maiores 
anunciantes, o que demonstra uma grande cultura publicitária no Brasil", afirma ao portal o 
diretor de estudos internacionais da consultoria, Frédéric Messina.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 fev. 2007. Comunicação, p. C6.  
 


