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AGÊNCIAS PRECISAM
SER CO-GESTORAS DAS
MARCAS DOS CLIENTES

Por RUI VEIGA

diretor-presidente da Lew
Lara/TBWA, Luiz Lara,
possui conceitos fortes sobre
o papel da publicidade e de
seus profissionais junto ao

cliente e suas respectivas marcas.
Produzir uma campanha ou um anúncio
muito bem acabado, pedra de toque do
mercado publicitário nos anos 1970 e
1980, embora continue sendo uma
condição sine qua non dos dias de hoje,
não é mais o paradigma principal de
um bom atendimento ao cliente. Novos
parâmetros de mídia, aliados a outros
componentes, formam um conjunto de
forças que possibilitam às agências
atender de forma completa às exigências
do cliente dentro desse mercado.

Para Luiz Lara, a propaganda no
terceiro milênio ingressou, assim como
toda a vida em sociedade, na era do
conhecimento, da informação. Assiste-se
hoje a uma intensa busca por conteúdos
com qualidade e, neste novo tempo, é
essencial que todos se comportem como
atores em cena aberta para participar de
um espetáculo iniciado há 15 anos: o
aparecimento de novas mídias.

Em termos de Brasil, a esse
fenômeno mundial de crescimento das
mídias e do desenvolvimento do
conhecimento/tecnologias adiciona-se o
processo permanente de expansão do
acesso à internet: já se contabiliza neste

ano um total de 60 milhões de
brasileiros - cerca de 32% da população
- que se utilizam desse poderoso
instrumento. "A televisão aberta ainda é
o principal veículo de comunicação. No
entanto, assistimos à segmentação
crescente dos meios. Dentre estes, as
revistas já há algum tempo iniciaram,
com êxito, um processo de experiências
customizadas. Nas rádios, o mesmo
processo começa a suceder, como é o
caso da SulAmérica", afirma Lara.

Outro fator que hoje afeta o
comportamento crescente do mercado
publicitário é a expansão do crédito no
Brasil, iniciada em 2003, gerando um

novo mercado consumidor, com 20
milhões de pessoas ascendendo
socialmente. Essas novas mídias,
segundo Lara, também contribuem para
a criação de um novo perfil do
consumidor.

Para ele, essa mudança de perfil do
consumidor e o surgimento das novas
mídias abrem uma janela de
oportunidades fantásticas para o
desenvolvimento de marcas e para a
melhoria qualitativa das já existentes.
Isto possibilita que o Brasil seja visto
internacionalmente como um mercado
emergente diferenciado: "Marcas que
atendemos, como Adidas, Pedigree,
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Tim, Nissan e Banco Real (Grupo
Santander), possuem presença mundial
e vêem o Brasil como um pólo
estratégico para a expansão de seus
negócios", afirma.

Este novo cenário da comunicação
obriga o publicitário, mais do que
nunca, a exercitar sua veia
empreendedora para exercer com

sucesso o papel de co-gestor das marcas
de seus clientes. "Assim, tanto a agência
como seus profissionais somente t

atingirão essa perspectiva moderna se
mergulharem no dia-a-dia do negócio de
seu cliente. Sempre marcando presença
e oferecendo sua contribuição com
novas idéias", explica.

Nas concepções estratégica e

operacional da Lew Lara/TBWA, avalia-
se hoje que o anseio do cliente não é só
por uma agência 360°. Os profissionais
de uma empresa de publicidade,
segundo Lara, devem detectar o que o
cliente precisa. E muitas vezes tal
demanda nem é necessariamente a
realização de apenas uma nova
campanha publicitária, mas colocar em
cena a força de uma idéia, que crie e
revolucione uma experiência com a
marca, fazendo essa marca se conectar
com milhões de consumidores. "Os
membros da equipe de profissionais da
Lew Lara - cerca de 250 - são treinados
sob a ótica de que devem atuar
diuturnamente como reais co-gestores
das marcas dos clientes da agência",
explica Lara,

Na evolução deste raciocínio, os
profissionais precisam ser formados
para atuar na identificação, a partir dos
valores, dos princípios e dos atributos
das marcas de seus clientes, e obter o
melhor posicionamento e a melhor
linguagem de comunicação com
criatividade, visando posicionar
adequadamente essa marca em seu
mercado de atuação, preferencialmente
disputando a liderança do segmento. O
modo de provocar esse rompimento
(disruption, no jargão da TBWA) e de
atuar estrategicamente torna cada
profissional um permanente criativo,
um construtor de novas idéias. E, com
isso, abre-se para este profissional a
possibilidade de trabalhar sempre com
tais idéias, entendendo sua
responsabilidade para com a marca do
cliente, e inovar dinamicamente.

Luiz Lara ilustra essa questão
recorrendo à conhecida teoria do mar
azul, para mostrar como hoje o mercado
pede essa visão de disrupção criativa.

A principal filosofia de atuação da
agência que comanda é praticar um
processo de disruption - cuja tradução
livre do inglês seria rompimento de
padrões: a partir das convenções
existentes em determinada categoria,
projeta-se uma visão inspiradora para
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criar um novo território e propiciar
uma quebra de paradigmas, de
cânones estabelecidos. "Por conta
disso, estamos criando vários cases
dirigidos aos nossos clientes dentro de
uma filosofia renovadora.

Lara exemplifica essa prática de sua
agência com um case emblemático: a
estratégia de comunicação para o cliente
Pedigree, que havia parado

apenas os alimentos funcionais para
cachorro. Estamos abordando uma
temática maior que é a paixão que as
pessoas têm por cachorro e, dentro desse
contexto, lançamos inclusive uma
campanha de adoção de cachorros".

Nesse contexto, a Lew Lara/TBWA
considera não estar abordando apenas
os alimentos funcionais para cachorro:
abrange uma temática maior, que é a

primeira vez um Line-up completo e
integrado de uma linha de carros que
envolve os diversos modelos da
montadora: Sentra (seda), Tida (no
segmento hatch) e as linhas do XTrail,
da Pathfinder e do Frontier, que se
situam no segmento Suv. Essa
agressividade e' responsável pelo
crescimento das vendas no Brasil,
como resultado da campanha "Fuja do

mundialmente de falar de seu produto
exclusivamente de um ponto de vista
funcional, como alimento para
cachorro, e passou a estabelecer uma
abordagem emocional. O eixo principal
dessa abordagem diz que "todo mundo
é louco por cachorro" ou que "quando
você tem uni cachorro, você tem seu
melhor amigo".

De acordo com Lara, "dentro dessa
mudança de linguagem mundial, nós,
numa abordagem absolutamente
emocional, estamos conferindo uma linha
inovadora de campanha para a Pedigree,
A campanha vem tendo um grande
sucesso, porque não mais abordamos

paixão que as pessoas têm por
cachorro. A campanha se cristaliza na
frase "Louco por cachorro" e fez com
que "as vendas da Pedigree no ano
passado crescessem muito no Brasil,
graças a toda uma estratégia de
negócios e a um processo em que
somos co-gestores da marca de nosso
cliente", assinala.

Outro motivo de orgulho do
publicitário é o case da Nissan, que
usa um conceito mundial, sintetizado
no Brasil com a frase "Fuja do padrão'
Isto ocorreu por meio de uma
estratégia de comunicação muito
agressiva, na qual é apresentado pela

padrão". Essa fuga do padrão
representa, na mente do consumidor,
"algo como um convite para se
diferenciar", afirma Luiz Lara.

"No caso da Adidas, com o
conceito de Impossible is nothiag,
desenvolvemos as duas'coisas: o
aspecto modal e a performance.
Respeitando as estratégias das outras
marcas, a holandesa Agência 180°
(TBWA), a partir das convenções da
categoria, conseguiu fazer uma visão
disruptiva para a Adidas".

Há então três conceitos disruptivos
diferentes entre si, mas cada um deles
individualmente se ajusta a cada uma
das marcas mencionadas: para a
Pedigree, com a linguagem emocional
do cachorro, "Cachorro é tudo de
bom"; para a Nissan com o "Fuja do
padrão"; e para a Adidas, com o
Impossible is nothing.

O publicitário reafirma,
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sistematicamente, que sua agência
possui parceiros satisfeitos há muitos
anos com o conceito de trabalho que
lhes é oferecido pela Lew Lara/TBWA.
Entre estes há, agora, um cliente novo,
a vodca Absolut, que está atualmente
lançando seu produto Absolut Mango
aqui no Brasil. Outro exemplo por ele
apontado é a TIM, com seu conceito de
"Viver sem fronteiras", que está

sustentabilidade, Lara admite que esteja
havendo um forte traço de oportunismo
no Brasil. No seu modo de ver,
sustentabilidade tem que ser sobretudo
verdade. Para pôr o conceito em prática,
segundo ele, a empresa tem que ter
ações realmente sustentáveis. Em tal
processo, é muito importante que a
empresa busque, na sua equação
produtiva, a própria equação dos

e forte para uma marca se esse
posicionamento estiver alicerçado em
valores, princípios e atributos que são
realmente praticados dentro da sua
empresa.'Você constrói uma marca de
dentro para fora da empresa, mas a
marca tem que traduzir a alma da
empresa. A marca tem que ter um
posicionamento forte e criativo, mas que
traduza um jeito de ser e de se fazer

alicerçado na música, em conteúdos
como Prêmio TIM de Música e TIM
Festival. Ambas as marcas já fazem
parte da carteira de clientes da agência.

O caso mais emblemático e de
maior duração nessa carteira é o do
Banco Real, atendido pela Lew Lara
desde 1999. A agência contribuiu na
linguagem de comunicação com a
visão pioneira do banco na gestão
sustentável da marca. Inserido na idéia
da sustentabilidade, a Lew Lara
trabalhou e desenvolveu o projeto
Planeta Sustentável, que conta com a
parceria de outras empresas. O projeto
foi concretizado em parceria com a
Editora Abril e obteve uma forma de
adesão horizontal de outros de seus
clientes, além do Banco Real: Bünge,
CPFL, J. Macedo e Sabesp.

Sustentabilidade
Em relação ao conceito de

recursos ambientais, dos recursos
sociais e dos recursos econômicos
disponíveis, Para isso, deverá montar
uma boa governança.

"O que não se admite é que a
empresa que não adota essas práticas
sustentáveis fique dizendo de forma
oportunista na sua comunicação que é
sustentável. Fato que, infelizmente, vem
ocorrendo em alguns maus exemplos,
distorcendo esse conceito antes mesmo
de se abrir uma compreensão correta do
que é sustentabilidade junto ao
público", explica ele.

Por conta das práticas de
sustentabilidade e das estratégias de
comunicação que vêm sendo
desenvolvidas pela agência para seus
clientes nesse caminho, o publicitário
afirma categoricamente que a essência
dessas estratégias de comunicação é a
verdade: "Em minha opinião, alguém só
constrói um posicionamento memorável

presente na empresa. Para mim, marca é
uma rede de valores, é uma boa gestão
de valores entre os diversos atores que
contribuem na condução dessa marca,
envolvendo os colaboradores da
empresa, funcionários, fornecedores,
parceiros, consumidores, acionistas,
imprensa, órgãos reguladores do meio
ambiente e a sociedade em geral".

Em síntese, para o executivo, quanto
melhor for gerenciado o valor dessas
relações, que são absolutamente
interdependentes entre si, mais forte
será a marca. Essa síntese é que indica
que o valor futuro de uma marca será a
soma de todas as interações de todos
esses públicos com ela. Essa concepção
leva a uma conclusão que começa a
ganhar espaço na publicidade dos dias
de hoje: quanto mais bem gerenciada e
mais verdadeira forem tais interações,
melhor e maior será o futuro da marca
em questão.
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