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Estudo mostra que anunciantes são conquistados pela criatividade das idéias, mas perdidos 
pela qualidade do serviço 
 
Com concorrências, clientes compram idéias e não a agência mais adequada, diz estudo que 
ouviu os 350 maiores anunciantes do país 
 
As agências de propaganda brasileiras ganham seus clientes pela criatividade, mas os perdem 
pela falta de qualidade nos serviços. Essa foi uma das conclusões a que chegou a segunda 
edição do Estudo de Agências de Publicidade, feito pela empresa de pesquisas espanhola 
Grupo Consultores. 
 
De abril a agosto deste ano, pesquisadores entrevistaram 350 vice-presidentes e diretores de 
marketing que trabalham nas maiores empresas anunciantes do país. A intenção foi retratar as 
tendências da indústria publicitária, bem como a reputação das agências com seus clientes. 
 
"Uma prática comum no mercado brasileiro é que 85% das empresas escolhem suas agências 
por meio de concorrência", diz César de la Concepción, vice-presidente executivo do Grupo 
Consultores. "Só que, dessa maneira, os anunciantes acabam selecionando uma campanha ou 
uma idéia e não a agência, que, muitas vezes, não tem estrutura adequada para atendê-lo." 
 
Na pesquisa anterior, feita em 2006, 76% dos clientes escolhiam suas agências por meio de 
concorrência. Apenas 16% dos entrevistados remuneram as agências durante o processo de 
seleção. Nos EUA, 64% das agências são remuneradas. Na China, são 29%. 
 
"O problema desse tipo de escolha é que as agências se dedicam a preparar campanhas para 
essas concorrências e ficam sem tempo para se dedicar a quem já faz parte de suas carteiras", 
diz Concepción. 
 
Em países como EUA e Reino Unido, onde o Grupo Consultores também faz a pesquisa, as 
agências são escolhidas diretamente pelos clientes, sem qualquer tipo de concorrência. 
 
Segundo Concepción, nesses países os anunciantes conhecem e se preocupam mais com 
credenciais, trabalhos já feitos e equipe de profissionais do que com uma campanha específica, 
feita exclusivamente para uma seleção. 
 
Valor zero 
 
Outro ponto polêmico do estudo fica por conta dos prêmios conquistados pelas agências. 
Absolutamente nenhum, dos 350 entrevistados, considerou-os determinantes na hora da 
escolha da agência. 
 
Criatividade, por outro lado, foi o item mais citado. O fato de a agência não trabalhar para 
concorrentes do mesmo setor também é considerado essencial na hora da escolha. 
 
Já a troca de agências -identificada em 50 clientes entrevistados- é motivada principalmente 
pelo mau serviço. Muitas das empresas que trocaram de agência dizem ter sido procuradas por 
outras e gostado das apresentações que viram. Em média, os grandes anunciantes são 
procurados por 13 agências no ano. Os clientes aceitam ver seus trabalhos na metade das 
vezes. 
 
Mesmo abertos a ver outras idéias, 82% dos anunciantes se dizem satisfeitos com os serviços 
das agências. Em 2006, o percentual era de 75%. 
 
O Grupo Consultores vende a pesquisa para que as agências melhorem sua imagem com os 
anunciantes. 
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