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Satisfação do anunciante
com agências é mediana
Executivos apontam que sintonia não está tão fina e sugerem que saída
seria dividiras responsabilidades pelos resultados com os fornecedores

O profissional responsável
por formatar, administrar e
monitorar a cadeia de empre-
sas ligadas à área de marketing
exerce uma das funções mais
poderosas do mercado anun-
ciante. Mesmo levando em
conta a equipe que está sob
o seu comando e a estrutura
do fornecedor, é ele quem, em
linhas gerais, dá a palavra final
em relação à escolha do presta-
dor de serviços, à definição de
verbas, à duração do contrato
e às bases em que essa parceria
será construída. Tal encargo
exige uma habilidade diária
para assegurar a qualidade e
a agilidade das campanhas. E,
para isso, é necessário estabe-
lecer uma sintonia fina com as
agências. Sintonia que demons-
tra não ser das melhores. É o
que revela a pesquisa sobre
os especialistas em marketing
encomendada por Meio &
Mensagem ao Ibope. O estudo
aponta que o nível de satisfação
com os trabalhos está mediano.

Verbas não diminuem em 2009,
mas se pulverizam mais em cinco anos

Além de constatar a inten-
sa rotatividade de agências e
a satisfação apenas mediana
com esses fornecedores, a
pesquisa M&M/Ibope apon-
ta que a expectativa em
relação ao volume financeiro
administrado pelos profis-
sionais de marketing é de
manutenção dos patamares
atingidos. Dos 351 especia-
listas ouvidos, 65% prevêem
estabilidade no próximo ano.
Já 31% estimam que esses
recursos devem aumentar
bastante. Ante o cenário de
crise econômica que ronda os
Estados Unidos — e o mundo
—, tais índices constituem
uma notícia boa. Dos entre-
vistados, 4% calculam que as

verbas destinadas a essa área
devem encolher significativa-
mente (conferir à pag. 14}.

O estudo também quantificou
os recursos anuais gerenciados
por esses profissionais. A média
é de R$ 9,3 milhões. Desse total,
29% trabalham com um budget
de até R$ l milhão. Outros 29%
movimentam entre R$ l milhão
e R$ 5 milhões por ano.

E para onde se dirigirão es-
sas verbas nos próximos cinco
anos? A pesquisa detecta que
as áreas que deverão receber
maiores investimentos nesse
período serão eventos, comuni-
cação no PDV, internet, marke-
ting de relacionamento, promo-
ções, marketing direto, marke-
ting social, marketing cultural

e responsabilidade socioam-
biental (ver quadro à pag. 12).

Segundo a maioria dos entre-
vistados, os recursos destinados
para TV, rádio e mídia impressa
não devem sofrer alterações
drásticas. É verdade que, no
caso da TV, 36% acreditam que
o valor irá diminuir dentro de
cinco anos. Na mídia impres-
sa, esse índice é de 27%. Para
internet, claro, a expectativa é
das melhores. O percentual de
respostas que indicam aumento
é de 85%, o maior entre todos
os itens relacionados.

A pesquisa indica ainda quais
são as áreas que necessitam de
maior atuação do profissional
de marketing. A primeira da
lista é o varejo, apontada por

20%. Depois estão serviços
públicos (15%), comunicação
e propaganda (14%), teleco-
municações (18%) e setor
imobiliário (8%), entre outros
segmentos. Em relação à ges-
tão da informação as expecta-
tivas são altas. Dentro de uma
escala de l (nada importante)
a 5 (muito importante), a
maioria dos entrevistados
respondeu que a geração de
análises estratégicas tem um
papel vital para o profissional
de marketing. A nota média
atribuída a esse ponto está
em 4.7. O item captação e
integração da informação tem
como média 4,5. E análise de
banco de dados/datamining
ficou com 4.4.

Nesse quesito, o da satisfação,
34% dos entrevistados confe-
rem notas abaixo de 5 em uma
escala de l a 10. A média ficou
em 6,2. Como se diria na escola,
dá para passar de ano. Mas só.

Outra informação surpreen-
dente da pesquisa: 46% das
empresas em que atuam os pro-
fissionais consultados trocaram
de agência nos últimos dois anos.
É importante notar que 45% das
companhias representadas por
esses executivos trabalham com
mais de um parceiro na área de
propaganda — a média de con-
tratados é 3,3.

São dados que sugerem
problemas na relação entre
anunciante e agência. Há, real-
mente, uma série de questões
que podem explicar o índice de
satisfação que beira a mediocri-
dade. Para o diretor de marke-
ting da SulAmérica Seguros,
Zeca Vieira, um dos grandes
impasses a ser resolvido é a
divisão de riscos. A exemplo do
que ocorre em outros países, o
executivo defende a definição
de uma escala de sucesso — ou
de fracasso — para nortear o



Toni: é preciso cercar-se de parceiros com expertise para detectar oportunidades no atual cenário do mercado Valente: A agência que não consegue ajudar o anunciante a obter bons resultados certamente ficará em xeque

modelo de remuneração das
agências. "Hoje as agências
ganham, independentemen-
te de os objetivos traçados
inicialmente serem ou não
alcançados. Isso muitas vezes
inibe investimentos nessa área
porque só o anunciante banca
os prejuízos", observa. Em
sua opinião, o mais sensato
seria estabelecer o grau de
responsabilidade das empresas
envolvidas no projeto. Segundo
ele, essa discussão ainda é in-
cipiente no mercado brasileiro;
porém, deve avançar. "Têm
surgido pequenas e boas agên-
cias, independentes dos grupos
mundiais de publicidade, que
topam bancar esses riscos",
acrescenta.

Vieira admite, no entanto,
que é difícil mensurar resultados
de campanhas institucionais,
que agregam valor à marca e
não são focadas diretamente no
desempenho comercial. "Ainda
não há indicadores suficiente-
mente confiáveis aptos a fazer
esse cálculo, como existem nas
comunicações de produtos nas
quais a performance comercial
pode ser dimensionada com
facilidade e precisão", esclarece.
Ele avalia que, entre outros atri-
butos positivos, a internet tem
conseguido atrair volumes de
recursos cada vez mais robustos,
em boa parte por conta da maior
segurança nas ferramentas de
mensuração de desempenho
disponíveis hoje. "No segmento
online esse aspecto tem feito a
diferença. Além de mensurar a
ação, a empresa pode monitorá-
la e fazer ajustes durante a sua
realização e, com isso, reduzir
riscos", diz.

Quanto às trocas de agên-
cias promovidas pelas empre-
sas, Vieira ressalta que, para
diminuir essa mobilidade, o
fundamental é zelar para que a
relação entre agência e anun-
ciante seja baseada em compor-
tamentos profissionais éticos e
que não perca o foco acertado
inicialmente. "Em geral, a par-

ceria se desgasta quando não
se dá a devida atenção a um
desses dois fatores. Ou, en-
tão, pode ser resultado de um
processo de seleção malfeito,
descasado das expectativas
da empresa", alerta. Há dois
anos, a SulAmérica optou em
dividir a tarefa de contratar
prestadores de serviços com o
departamento de compras, que
se encarrega de fazer a negocia-
ção e análise contratual. "Com
essa mudança, o departamento
de marketing, que continua a
ter a palavra final, obteve mais
tranqüilidade para ater-se a
questões mais específicas como
qualidade e adequação da ter-
ceirizada às nossas demandas",
justifica o executivo. A medida
ajudou a reduzir os custos da
companhia.

Na avaliação do diretor de
marketing da LG, Eduardo Toni,
a divisão de risco é um assunto
delicado e de difícil definição.
Para ele, quando o anunciante
realiza somente uma ação de
marketing é mais viável fazer o
link entre o êxito da estratégia
e a performance comercial do
produto divulgado. "O problema
é que geralmente os projetos
utilizam múltiplas plataformas
e essa diversidade dificulta a
localização de onde ocorreu o
ruído de comunicação", afirma.
Ele alega que responsabilizar
o planejamento como um todo
também não resolve a questão.

Toni nota que a insatis-
fação do anunciante com as
contratadas está diretamente
relacionada ao surgimento de
inúmeras possibilidades de mí-
dia. "Há uma especialização
crescente no mercado que fre-
qüentemente não se encontra
na agência como, por exemplo,
experts em comunidades vir-
tuais semelhantes ao Orkut",
argumenta. Para o diretor da LG,
a saída encontrada por algumas
agências foi comprar ou criar
empresas que desenvolvessem
essas competências específicas.

Com relação à grande quan-

tidade de fornecedores usados
hoje pelos anunciantes, ele
atribui essa situação ao aumento
do número de ferramentas que
podem ser usadas para atingir
o público-alvo. "Esse universo
constantemente em expansão
exige que o anunciante se cer-
que de parceiros que tenham
o expertise necessário para
detectar oportunidades e criar
proximidade com o consumidor
em diversas frentes", analisa.

Para projetos de maior en-
vergadura, a LG — que defi-
niu recentemente a Young &
Rubicam como sua agência de
publicidade — recorre, quase
sempre, às concorrências. Mas
quando a ação é de menor porte

a escolha é feita via consulta ao
banco de dados da empresa.
"Qualquer que seja o proces-
so, temos sempre em mente
estimular a competitividade
entre os prestadores de serviços
para, dessa forma, garantir que
a qualidade esteja em primeiro
lugar", afirma.

Romeo Busarello, diretor
de marketing da construtora
Tecnisa, exemplifica bem a com-
plexidade de administrar uma
cadeia formada por um número
acentuado de fornecedores.
Segundo suas estimativas, a
quantidade de terceirizados pela
companhia na área de marketing
e publicidade se aproxima de
100, dependendo do projeto

em desenvolvimento. "Somente
entre novembro e dezembro do
ano passado participei de mais
de 20 reuniões com cerca de 40
clientes", lembra.

Ele concorda que é grande
a mobilidade em todos os seg-
mentos da cadeia, com uma
ênfase ainda mais relevante na
publicidade. Segundo Busa-
rello, com a multiplicidade de
plataformas e com novos recur-
sos de comunicação, os anun-
ciantes estão bem mais exigen-
tes. Mesmo porque, completa, é
difícil saber como se posicionar
diante da enorme variedade de
possibilidades. Por isso, em sua
visão, o caminho mais recomen-
dado talvez seja o de dividir



responsabilidades. "É um mo-
delo de negócios que também
está se redesenhando e sendo
ajustado às novas demandas",
esclarece.

AJUSTE DE EXPECTATIVAS
Busarello ressalta que o anun-

ciante está focado em resultado
enquanto muitas agências estão
mais empenhadas em desenvol-
ver estruturas de comunicação
de maior lastro. Nesses casos,
a melhoria no desempenho co-
mercial aparece mais a médio ou
longo prazo. "O desafio é ajustar
as expectativas. Por princípio,
a agência tem de compartilhar
os valores da empresa para a
qual foi contratada. Se não há
esse alinhamento ou se dilui
ao longo da relação, a melhor
atitude é iniciar uma concor-
rência", diz. Para o executivo, a
falta de harmonia entre agência
e anunciante pode refletir dire-
tamente no grau de consistência
das ações da marca.

Uma das formas de garantir
a qualidade dos serviços presta-
dos é estimular a competitivida-
de. O diretor da Tecnisa afirma
que, em diversas áreas, trabalha
com mais de um fornecedor
para que os envolvidos tenham

claro que se não oferecerem as
soluções criativas e funcionais
necessárias há um concorrente
que pode fazê-lo. "Estimulamos
essa postura até mesmo na pu-
blicidade. Os lançamentos do
mercado imobiliário podem ser

muito semelhantes. A diferen-
ciação passa pelo planejamento
e pela criatividade, que não po-
dem se repetir com freqüência",
explica. Ele pondera que nos
últimos anos a publicidade no
mercado imobiliário adquiriu

uma importância bem mais
estratégica do que a de tem-
pos atrás. "Os recursos estão
maiores e hoje usamos todos
meios para comunicar os nossos
produtos. Como qualquer outro
grande anunciante", emenda.

O Banco HSBC, por sua vez,
adotou um modelo operacional
que, segundo o diretor de mar-
keting, Glen Valente, contempla
a divisão de risco. De acordo
com ele, a instituição avalia
anualmente o atendimento geral
da agência: entram aí plane-
jamento, qualidade de criação,
produção e gestão de mídia, além
dos resultados obtidos. A partir
disso, são definidas formas de
gratificação e incentivos. "Esse
bônus anual leva em conta o que
foi alcançado", afirma. Valente
considera que a medida, por si,
já é uma maneira de dividir o
risco. E funciona também como
incentivo para que agência bus-
que a constante melhoria de
desempenho.

Valente, porém, não perde a
chance de salientar que estra-
tégia boa é aquela que dá certo.
Se não for assim, sem as metas
almejadas, algo precisa ser feito.
"Uma agência que não consegue
ajudar seu anunciante a obter
bons resultados, seja no desen-
volvimento de marca, seja na
venda de produtos, certamente
ficará em xeque", avisa. Ele enu-
mera alguns aspectos que consi-
dera importantes para que a re-
lação entre agência e anunciante
seja duradoura. A capacidade de
a agência entender o negócio
do seu cliente e de materializar
propostas criativas e alinhadas
com as necessidades do negócio
é um deles. O anunciante saber
o que quer e contribuir para
construção das campanhas é
outro. Valente, vencedor da ca-
tegoria Profissional de Marketing
do Caboré 2007. dá mais uma
dica: a construção de um time

competente de profissionais de
ambos os lados e uma forma de
remuneração dos serviços que
seja saudável para a agência e
para o anunciante, com base na
transparência e na confiança.
"Isso é uma verdadeira relação
de parceria", ensina.

A rede de fornecedores de
marketing do HSBC - - 44a no
ranking de Agências & Anun-
ciantes do M&M — é formada
atualmente por mais de 300 em-
presas nas áreas de publicidade,
promoções, gráfica, brindes,
suporte, eventos, veículos de
comunicação, entre outros. Em
relação à publicidade conven-
cional, a instituição é atendida
pela JWT. O executivo justifica
que essa extensa lista se faz ne-
cessária em razão da diversidade
de atividades contempladas hoje
em dia pela área de marketing.
Segundo Valente, a contratação
de tantos prestadores não está
vinculada diretamente a uma
redução nos departamentos de
marketing das empresas, o que
se poderia pensar em função da
quantidade de parcerias firma-
das. "A terceirização no marke-
ting atingiu somente as ativida-
des que não são do core business
da companhia", afirma.

Entre os principais proces-
sos de seleção que o banco
utiliza para escolher seus for-
necedores está a concorrência.
Glen Valente informa que alguns
prestadores de serviços podem
ser admitidos fora desse siste-
ma, quando existir especifici-
dades claras que o qualifiquem
para o trabalho planejado. "Uma
nova agência, em especial as
de BTL, poderá ser contratada
em caso de necessidade e será
testada por um determinado
período. Antes disto, é feita uma
avaliação completa dela, cobrin-
do aspectos como estrutura,
portfólio de clientes e cases de
sucesso", conta.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Profissional de Marketing, 31 mar. 2008. Mercado, p. 10-14.




