
Em pleno salto evolutivo
Novas atribuições do profissional de atendimento provocam reflexões sobre a melhor denominação da função
Andréa Ciaffone

Aquela imagem tradi-
cional do profissional de 
atendimento com um cigar-
ro em uma mão, um copo 
de uísque na outra e um 
eterno sorriso simpático, 
vivendo em um happy hour 
eterno e definindo-se como 
“o cliente na agência e a 
agência no cliente” está de-
finitivamente em extinção. 
Esse profissional era figura 
dominante no cenário da 
publicidade nacional até o 
final dos anos 80, quando 
os criativos começaram a 
ascender ao poder com o 
processo de consolidação 
e internacionalização das 
agências. 

O mercado afirma em 
uníssono que todas as áreas das 
agências — criação, planejamen-
to, mídia e, é claro, o atendimento 
— passaram por saltos evolutivos 
significativos em resposta às 
demandas que surgiram no mer-
cado. “A diferença é que todas 
as áreas foram se modificando 
ao longo do tempo, enquanto 
o atendimento perdeu chances 
históricas de se atualizar”, diz a 
vice-presidente de propaganda 
da MPM, Gal Barradas. Opinião 
semelhante tem Alcir Gomes 
Leite, vice-presidente executivo 
da DM9DDB: “Por quase duas dé-
cadas, o conceito de atendimento 
ficou congelado. Enquanto todas 
as outras áreas se prepararam 
para cada mudança, o atendi-
mento se apegou a uma imagem 
tradicional e perdeu tempo de-
mais com isso”. 

Mas o aquecimento global 
no clima dos negócios, especial-
mente a exigência por parte dos 
clientes de retorno para seus 
investimentos em propaganda, 
obrigou os profissionais de aten-
dimento a sair da letargia. “Hoje 
estamos vivendo o renascimento 
de uma função que ficou enges-
sada por muito tempo”, aponta 
Gal Barradas. 

Por conta desta transformação, 
muitos consideram que esse novo 
profissional dotado de novas 
habilidades e conhecimentos 
não deveria mais ser chamado 
de “atendimento”. “Integrador” 
parece ser o nome mais adequado 
(ver texto ao lado), embora não 
haja um consenso. “Business 
builder” e “brand leader” são 
algumas outras denominações 
pelas quais os profissionais de 
atendimento do terceiro milênio 
estão sendo chamados. 

“O profissional de hoje não 

fica simplesmente esperando 
briefings e freqüentando coque-
téis. Ele tem conhecimento de 
negócios e de comunicação, é 
criativo, crítico e proativo, e tem 
papel estratégico”, diz Antonio 
Fadiga, CEO da Fischer Amé-
rica. Ironicamente, o próprio 

Fadiga, ao assumir o atual cargo, 
em janeiro de 2006, inspirado no 
que viu em viagem a algumas 
hotshops internacionais, anun-
ciou a extinção do departamento 
de atendimento da agência. O 
fato na realidade não se concre-
tizou, mas não deixou de ser uma 

oportunidade de apontar a 
necessidade de mudança 
dessa função.

Novo DNA, velha fama    
A despeito das novas ha-

bilidades de estrategista e 
integrador que fazem parte 
do cardápio de atividades do 
profissional tradicionalmente 
designado como “atendimen-
to”, o prestígio da função no 
meio parece não ter evoluído 
na mesma velocidade. “O 
IV Congresso Brasileiro de 
Propaganda decidiu criar 
uma cadeira de Comunica-
ção Integrada nos cursos 
universitários quando até 
hoje não existe uma cadeira 
de Atendimento nos cursos! 

Como pode uma atividade tão 
importante não ser matéria nas 
faculdades!?”, destaca Gal. Na sua 
opinião, o atendimento é o único 
profissional na agência que é 
suficientemente generalista para 
assumir a condução do processo 
de comunicação integrada. 

A definição, ensinada nas 
salas de aulas, de que “o aten-
dimento é o cliente na agência 
e a agência no cliente” é enfati-
camente rejeitada pelos profis-
sionais da área. “Essa definição 
— que considero cretina — nos 
coloca na posição de leva-e-traz. 
O atendimento tem de saber e 
poder dizer ‘não’ tanto dentro da 
agência quanto para o cliente, e 
isso só se consegue com habili-
dade técnica, conhecimento do 
setor do cliente e da realidade 
da comunicação. Não tem nada 
a ver com a imagem antiga de lo-
bista que fica de conversa fiada”, 
diz Alcir Gomes Leite, para quem 
o momento atual, em que a mul-
tiplicação das ferramentas da 
comunicação exige experiência 
e expertise, representa uma ja-
nela de oportunidade rara para 
os profissionais que quiserem 
fazer seu salto evolutivo. 

“Como seu papel é de lideran-
ça na criação de estratégias de 
comunicação, ele continua a ter 
de ser hábil em relações humanas 

Questão de neurolingüística
Em 4 de agosto, o edi-

torial do Meio & Mensa-
gem chamou atenção para o 
surgimento da denominação 
“integrador” para designar o 
profissional capaz de amarrar 
“todas as pontas do processo 
— as várias áreas da agência, 
os fornecedores, a produção e 
o cliente — e ter presença ati-
va no movimento de viabiliza-
ção de projetos variados”. No 
texto, Regina Augusto, direto-
ra editorial do Grupo M&M, 
afirmou não haver “melhor 
oportunidade para a área de 
atendimento do que abraçar 
esse novo perfil que surge” e 
emendou: “O nome ‘integra-
dor’ é muito mais apropriado 
do que ‘atendimento’”. As 
afirmações tiveram enorme 
eco no mercado.

Há quem ache que a ques-
tão do nome — uma versão 
evoluída do atendimento 
— é menos importante que o 
reconhecimento das mudan-
ças na função. Mas há os que 
defendem o papel quase que 
terapêutico que a adoção de 
uma nova denominação pode 
provocar. 

Fernando Quinteiro, sócio-
diretor da FabraQuinteiro, chama 
atenção para o fato de que a 
etimologia da palavra “atender” 
“leva a uma condição de auto-
mática de subserviência” e que 
remete a uma condição de pas-
sividade — afinal, para atender 
é preciso ser chamado — ou 
seja, leva à reação e não à ação. 
“A redefinição da função merece 
um novo nome. O problema é que 
eu ainda não achei um nome que 
eu considerasse 100% adequado 
e capaz de traduzir a atuação do 
profissional de hoje. Na França, 
chamam de ‘comercial’, nos EUA, 
de ‘executivo de conta’, que tem a 
ver com execução, mas não con-
templa o aspecto estratégico da 
função. O mesmo acontece com a 
denominação ‘integrador’, já que 
integrar é parte das funções, mas 
não cobre o aspecto de gerador 
de negócios que é típico da fun-
ção”, argumenta Quinteiro.

Embora não saiba o nome ide-
al, ele acredita que uma mudança 
na denominação do cargo pode 
ser uma inspiração para uma nova 
atitude. Tanto que, depois de se 
reunir com seus colaboradores, 
mandou trocar os cartões de 

visita da agência e 
substituiu “aten-
dimento” por “in-
tegrador”. “É uma 
mudança cultural 
que vai ocorrer e 
acabar sendo ab-
sorvida pelo clien-
te. Mas um novo 
nome mexe com 
o subconsciente 
e tem efeitos neu-
rolingüísticos”, 
completa. 

O  e d i t o r i a l 
também foi ob-
jeto de uma reunião na Gio-
vanni+DraftFCB. “Circulamos 
o texto e tivemos as reações 
mais variadas”, diz o presidente 
Aurélio Lopes. “Minha opinião 
é que o papel de integrador é 
tão importante que não deve 
ser de um departamento, mas 
da agência como um todo”, diz 
Lopes. “Mas concordo que a 
função do atendimento mudou 
radicalmente e por isso merece 
um nome novo — até porque 
as implicações de passividade 
do termo atual provocam um 
reducionismo perigoso. A minha 
definição preferida é ‘business 

builder’”, conta o presidente. 
“Chegamos a mudar todos 

os cartões, mas percebemos 
que tínhamos nos movimen-
tado rápido demais e que é 
preciso um processo de ama-
durecimento. Isso trouxe ou-
tra mudança de cartão. Agora 
os cartões trazem as duas de-
nominações e vão ficar assim 
até que os clientes absorvam 
a mudança na abordagem da 
função”, revela Lopes que, 
nos últimos 18 meses “atuali-
zou” um terço do seu depar-
tamento de atendimento por 
meio de contratações. 

Gal Barradas: profissional é suficientemente 
generalista para assumir a condução do 
processo de comunicação integrada na agência

Marcio Oliveira: lideranças de boa parte das 
agências estão nas mãos de profissionais de 
atendimento 

Fernando Quinteiro: mudança na denominação do cargo 
pode servir de inspiração para uma nova atitude
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Fonte: Meio & Mensagem, a. 30, n. 1322, p. 22, 18 ago. 2008.




