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Muito se falou, nos últimos anos, na ida de parte da verba que os anunciantes investiam

na publicidade tradicional para as outras disciplinas. Porém, agora, começamos a ver

grandes profissionais que fizeram história em agências indo trabalhar em agências

de comunicação integrada. Um dos maiores exemplos - se não o maior - é Paulo

Giovanni, que durante três décadas comandou com brilhantismo a agência que até

hoje leva o seu nome (Giovanni + Draftfcb), mesmo após sua saída da sociedade. Hoje,

Giovanni divide com Felipe Almeida, Celio Ashcar Júnior e Marco Scabia o comando

da Mix Brand Experience, agência que Giovanni tem sociedade há cinco anos, mas que

só recentemente decidiu comandá-la, e começando com o pé direito. A Mix vem de

um crescimento de 318% no último ano e acaba de conquistar o título de Agência do

Ano no Colunistas Promoção São Paulo. Considerada um "spin-off"da Mix, o executivo

também é sócio da PopTrade, especializada em trade marketing. Nesta entrevista,

além de falar de sua nova empreitada, Giovanni traça um panorama do mercado de

marketing promocional no Brasil.

Você foi responsável por fazer da Giovanni uma das maiores
agências do País, posto que ocupa até hoje. Há algum tempo
já era sócio majoritário da Mix e agora resolveu mergulhar
de cabeça no comando dessa empresa. Por que essa mudança
de rumo, da propaganda tradicional para uma empresa cuja
predominância é o marketing promocional?
A mudança é porque os clientes querem. Depois de centenas
de almoços, jantares, briefmgs, conversas, apresentações para
presidentes das empresas anunciantes, suas equipes de marketing,
de produto, o que deu para notar é que todos querem uma

empresa fora da caixa. Do grande ao pequeno
anunciante, é preciso ir além da propaganda.
E é isso que nós buscamos fazer na Mix Brand
Experience e na Pop Trade. Temos o desafio
de levar a marca para junto do consumidor.
Isso não diminui em nada o valor das agências
de propaganda. O que estamos fazendo
aqui é um trabalho complementar, pois os
anunciantes estão extremamente carentes
disso. Com a multiplicação da mídia, onde



"Veja o que o Nizan está fazendo. Ele partiu de uma
agência de propaganda vitoriosa, montou outra grande

agência, e agora tudo que faz é comunicação integrada,
para poder entregar ao cliente o que é fora da caixa"

temos inúmeras estações de rádio e TV, ficou muito difícil atingir

todo mundo ao mesmo tempo. Então precisamos focar grupo

de pessoas e trabalhá-las ao vivo, deixar que elas tenham uma
experiência com a marca, experiência essa que, se for positiva, vai

agregar valor, fidelizando o cliente e aumentando as vendas com ele

e com o grupo de pessoas que ele pode influenciar.

Muitas agências de publicidade prometem serviços 360°. Dá
para elas cumprirem a promessa ou para isso o anunciante deve
buscar uma empresa especializada?
Até dá. Mas para uma agência especializada, como a nossa, é mais
fácil entender o cliente e cumprir bem esse papel. Não é nenhuma

crítica, até porque, tanto pela Mix como pela Pop, nós somos

parceiros das agências de propaganda. Interligados, podemos

ajudar muito o cliente a vender mais e a construir sua marca.

Como você vê o mercado de marketing promocional no Brasil?
Está crescendo muito. Outro dia conversava com um amigo, em

Miami, especialista em marketing promocional, e ele dizia que o
mercado latino-americano tem muito mais espaço para crescer que

o mercado americano, pois lá a disciplina está mais implantada.

Eu vejo com muito otimismo o crescimento desse setor até

porque temos muita gente competente trabalhando em prol disso,

como o Victor Oliva, o Bazinho Ferraz, empresas como o Grupo

Ogilvy e outros grandes profissionais que estão pensando nisso

profundamente. Indo além do marketing promocional, veja o que

o Nizan está fazendo: ele partiu de uma agência de propaganda

vitoriosa, que é a DM9DDB, montou outra grande agência, a África,

e agora tudo que faz além da África é comunicação integrada, para

poder entregar ao cliente o que é fora da caixa, o que vem além da

campanha publicitária. Pode ver que a maior parte das empresas

do grupo dele está de fora da publicidade tradicional. Eu mesmo

saí e estou absolutamente feliz com a Mix e com a Pop.

Em tamanho, o marketing promocional brasileiro ainda é
pequeno se comparado aos grandes centros do mundo. E
em qualidade? Assim como na publicidade, dá para colocar

o marketing promocional brasileiro no
mesmo patamar em que está em outros
países?
Creio que caminhamos a passos largos para

isso. Mas no exterior ainda está um degrau

acima. Aqui falta adicionar tecnologia,

treinamento e experiência. Cada vez mais o

relacionamento entre marcas e consumidores

tem se estreitado aqui no Brasil, mas a

disciplina evoluiu primeiro em países onde a
tecnologia chegou na frente, como a própria

internet ou a TV a cabo. Se no Brasil é

recente o fato de termos 100, 150 canais de
televisão, isso existe há 30 anos nos Estados

Unidos. Essa multiplicidade da mídia faz

com que os anunciantes busquem uma

complementação da campanha publicitária

na ação promocional e em outras disciplinas.

Antigamente, quanto tempo um publicitário

que não ia a Cannes demorava para ver

o GP de Filme? Eram meses, às vezes.

Hoje você vai no site do propmark e vê na

mesma hora. Fica mais difícil atingir todos

os consumidores com anúncios, como disse

anteriormente. E temos que voltar para o

velho e bom contato pessoal. Vou pegar um

exemplo clássico: a Apple. Ela já foi uma das

grandes anunciantes do mundo. Mas qual

foi a última campanha publicitária da Apple

que você viu? Hoje ela se preocupa em fazer

branded experience, seduzir o consumidor

no ponto-de-venda. O cliente vai lá e pode

mexer no iPhone, ver como funciona, fuçar

em todos os seus serviços.

E como convencer os anunciantes da
importância dessa complementação, ainda



mais em um país como o Brasil, onde existe
um grupo de comunicação soberano na
televisão e outro na mídia editorial?
Eu acho que a Rede Globo e a Editora

Abril, até pelo preço que praticam, são

forçosamente condutoras do anunciante

para o marketing promocional, pois fica

muito caro, hoje em dia, usar somente essas

duas mídias. Vou pegar uma exemplo: nos

últimos tempos eu lia algumas reportagens

sobre o quanto os canais de televisão

tinham perdido de verba para ações de

merchandising em supermercados. Isso é

uma realidade. O anunciante viu que deve

ter um relacionamento com o cliente na

hora da compra. Muitas vezes uma ação
promocional no ponto-de-venda muda

o comportamento do consumidor que ia

comprar determinado produto. Ele sai do

produto A para o produto B porque ou

esse está mais barato ou porque tem um
sabor que o consumidor não conhecia, ou

mesmo porque ele provou o B e não o A na
hora da compra.

Você diria então que entender de trade
marketing é fundamental para conquistar
o consumidor de hoje?
Trade marketing é indispensável. Não só

entender como trabalhar fortemente no
trade. Quantos produtos foram lançados em

campanhas maravilhosas, mas a logística não

foi necessária para entregar o produto a

tempo, ou não tinha estoque para reposição?

Ou quantas campanhas legais foram para

o ar, mas na hora H a concorrência fez um

trabalho de preço e degustação no ponto-

de-venda ou simples promoções do tipo "compre um e leve dois"?

O trade sempre foi importante, mas hoje se fala mais nisso. Eu

exemplifico com um cliente nosso, da área de alimentos, que investe

mais no trade que em publicidade, até porque ele tem uma gama

de produtos tão extensa que se fosse fazer uma campanha para

cada um não haveria verba que desse conta. Os grandes grupos

de comunicação, como WPP, Interpublic, Omnicom e outros, já

anunciaram que grande parte de seus novos investimentos é feita

em agências que dão suporte para as campanhas publicitárias. E

eles já faturam mais com isso do que com propaganda.

E no Brasil, quando esse faturamento das outras disciplinas será
maior que o da propaganda?
Já é quase igual, mas é muito difícil de medir, ao contrário dos

investimentos em mídia, em que a medição é mais eficaz. Veja, por

exemplo, os maiores anunciantes do país e veja quantas agências de

no media eles possuem. Veja quanto eles investem nisso. Falando

pela Mix, nós temos, para o Santander, um departamento chamado

"merchandising garantido", que no ano passado cuidou de quase

1,2 mil agências do banco, levando informações aos gerentes de

atendimento e suas equipes de como posicionar os cartazes de

merchandising, lembrando quando precisavam retirá-los por

causa do vencimento dos contratos com determinados artistas.
Temos um arquiteto que conversa com o arquiteto do banco

para que as agências tenham um espaço correto para trabalhar

o merchandising. Possuímos em nosso banco de dados todas as

agências cadastradas do Santander e sabemos quantos cartazes

vão em cada loja, em que posição, qual o tamanho deles. Tudo isso

custa dinheiro, é caro, mas não aparece na hora de contabilizar o

investimento do cliente como anunciante.

Qual o próximo passo da Mix?
Agora nós queremos oferecer conteúdo. Aliás, já estamos fazendo

isso. Em uma edição deste mês da revista Caras há uma matéria de

oito páginas do Campeonato Brasileiro de Golfe, patrocinado pela

Gillette. A própria árvore de Natal do Banco Santander, no Parque

do Ibirapuera, é uma ação de conteúdo.

"Os grandes grupos de comunicação já anunciaram
que grande parte de seus novos investimentos
é feita em agências que dão suporte para as
campanhas publicitárias. E eles já faturam mais
com isso do que com propaganda"
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