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Quase meio milhão de reais deve mudar de mãos só no primeiro semestre deste ano. Este é o 
montante aproximado das concorrências e licitações promovidas por empresas públicas e 
privadas para a escolha de novas agências de publicidade.   
 
O contrato mais expressivo é o da Petrobras que tem R$ 250 milhões para investir em 
campanhas neste ano. Quinze agências estão no páreo e o resultado deve sair no fim de abril.   
 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) com R$ 90 milhões para investir em 
propaganda, iniciou sua licitação há pouco mais de 20 dias e espera concluí-la no final de abril.   
 
No setor privado, o movimento de busca por agências de publicidade não é menor. O ano 
começou com concorrências promovidas por Sadia que escolheu a DM9 para cuidar de uma 
nova linha de produtos; Nestlé, que escolheu a W/Brasil também para uma nova linha de 
produtos a ser lançada ainda no primeiro semestre deste ano; e o Guaraná Antarctica, da 
AmBev, que bateu o martelo com a DM9. Neste último caso, o valor a ser investido em 
publicidade é de aproximadamente R$ 50 milhões. Além dessas marcas, a Electrolux, cuja 
verba é estimada entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões acabou de escolher a F/Nazca para 
cuidar de sua comunicação. A Telemig e a Amazônia Celular também contrataram nova 
agência, a MPM, para administrar verba estimada em R$ 10 milhões. Ainda faltam as 
concorrências promovidas por Gradiente e Philco - cujo investimento em propaganda deve 
girar na casa dos R$ 15 milhões.   
 
Embora estejam promovendo licitações, nada impede que entre as escolhidas estejam 
agências que já prestam serviço aos anunciantes. Mas, então, porque elas promovem 
concorrências?   
 
"Anunciantes insatisfeitos com agências não são maioria, mas a oferta de agências cresceu de 
tal forma que eles querem ouvir novas propostas. Além disso, acabou a fase de casamentos 
duradouros entre agências e anunciantes. A tendência é vermos trocas com mais freqüência", 
avalia o CEO da Fischer América, Antonio Fadiga.   
 
João Fernando Vassão, um dos sócios da agência GP7, tem outra avaliação. Para ele, no caso 
das empresas privadas, a troca freqüente do comando nas áreas de marketing dos 
anunciantes, explica em parte o alto índice de troca de agências. "Além disso, aumentou muito 
a pressão por resultados". Não só a pressão é maior como aumentou também a complexidade 
da comunicação com o cliente.   
 
"Antes as agências se reuniam com o diretor de marketing do anunciante. Hoje, participam os 
executivos das mais diversas áreas", completa Rui Rodrigues, um dos sócios da MPM.   
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