
Márcio Santoro está na propaganda desde
os 17 anos de idade, quando estagiou na
DPZ. O início precoce o torna um veterano
na carreira aos 38 anos de idade. Mais do
que o tempo de estrada, contudo, ele se
destaca por duas outras características: é
um dos mais brilhantes profissionais de
atendimento em atividade e um entusiasta
da gestão empresarial. Vice-presidente
executivo e sócio da África, agência cujo
diferencial está no modelo de atendimento
full service para poucos clientes, Santoro
interrompe sua atividade profissional em
fevereiro e viaja para os EUA. Em Boston,
irá dedicar-se às aulas do curso de gestão
de empresas da prestigiada Harvard
Business School. Nesta entrevista, ele
conta como é o curso que reúne a elite de
empresários e presidentes de empresas de
todo o planeta. E ressalta que a crise atual
exigirá das agências uma gestão mais
eficiente do próprio negócio e das contas
dos clientes.

Como vai ser 2009?
A gente vai conseguir passar bem este ano montando
uma equação forte, que eu brinco chamando de
"crige','que é a conjunção das palavras criação e gestão.
Por quê? Porque em 2009, mais do que nunca, as
agências vão ter de criar coisas supereficientes, mais
originais e criativas, vão ser cobradas pelos clientes
para dar mais resultado. Ao mesmo tempo vão ter
de gerir melhor o seu próprio negócio e as contas
de seus clientes. 'Vão ter de fazer isso da maneira
mais eficiente possível. Então, nós vamos ser muito
mais cobrados na gestão da conta e na qualidade do
trabalho criativo. E as próprias agências vão ter de se
gerir como empresa como nunca fizeram antes. Por
isso 2009 é o ano da criação e gestão.

E é por isso que você se matriculou na Harvard
Business School?
O curso tem tudo a ver, porque é um curso de gestão.
Quem me indicou foi o pessoal da AmBev. O próprio
pessoal de lá fez esse curso, o Mareei Telles, o Miguel
Patrício, o Brito...

É um curso de gestão de empresas?
É. Ele é voltado para donos e presidentes de empresas.
Ele se chama Owners and President Management
(OPM). Ele é dado dentro da Business School de
Harvard. Eu descobri uma coisa interessante lá: a
Business School não tem curso de graduação; é só
pós-graduação, o OPM e cursos específicos.

Mas para se matricular o que é necessário?
Inglês fluente é básico. E você responde a um



entrevista
questionário enorme. Mas, principalmente, tem de
comprovar que é presidente, dono ou acionista de
alguma empresa. Essa é a nota de corte. É interessante
porque você tem aula com gente que é craque em
negociação. E se trabalha muito o lado empírico,
porque a platéia não é de acadêmicos. São empresários
e executivos experientes; então, durante um mês por
ano, esse pessoal tem aulas de negociação. Você tem
o grupo vendedor e o grupo comprador. No curso há
os cases, o grupo trabalha neles e depois é analisado
quem comprou melhor, quem soube vender melhor

e quem errou e por quê.
E nas aulas há todas as
técnicas de negociação
para trabalhar os cases.

Você pode dar um
exemplo?
No ano passado, numa
aula de marketing,
tivemos que levar uma
recomendação para o
vice-presidente mundial
da Singapore Airlines.
Era um case real e muito
interessante. A British
Airways tinha aumentado
o espaço entre as fileiras
na classe econômica. A
Singapore queria saber
se valia a pena fazer o
mesmo. Tínhamos que
analisar a equação de
custo, o valor de imagem
e mais um monte de

coisas para chegar a uma conclusão.

Você disse que os alunos se reúnem uma vez por
ano. Como funciona o período letivo?
E realizado em três anos, com aulas de imersão total
durante um mês. Começa às 7 e meia da manhã e
termina às 7 e meia da noite. Um mês antes eles nos
mandam um calhamaço com tudo o que temos de ler
para as aulas. O dia começa com o seu grupo de estudo.
Você fica num prédio na própria escola e os colegas do

andar, umas oito pessoas, formam o seu grupo. Depois
do café, cada um faz uma apresentação para os colegas
do que estudou das aulas que vão acontecer naquele
dia, do que entendeu. As 9 e meia começa a aula. E aí
acontece o que se chama count call. É igual a uma aula
de colégio e fica uma situação engraçada: enquanto o
professor olha a classe para ver quem ele vai chamar,

fica aquele bando de marmanjos presidentes de
empresas e empresários de cabeça baixa com medo de
cruzar o olhar com ele e ser o escolhido. E ai de você se
não conhecer o assunto. E um vexame.

Você foi escolhido alguma vez?
Para escapar de passar vergonha, eu tive de tomar
aulas particulares de finanças porque sou formado
em comunicação social e não entendia nada do
assunto. A vantagem de Harvard é que eles dispõem
de professores para dar aulas de reforço naquilo em
que você é mais fraco.

Quantos alunos há no curso?
São umas 150 pessoas, vindas do mundo todo,
divididas em dois grupos.

Além de você, algum outro publicitário brasileiro
já fez esse curso?
Nenhum, que eu saiba.

E por que você se interessou por esse curso? Foi por
causa do que disseram a você na AmBev?
Eu já tinha em mente que a união de criação mais
gestão dá a equação vencedora do nosso negócio.
Então fui atrás do melhor curso de gestão, porque
agência de propaganda pode ser uma negócio rentável
coisa e tal, mas se você analisar, há muita coisa que dá
para melhorar na gestão de uma agência enquanto
negócio.

Você pode dar um exemplo?
Quando é que começou a cair mesmo essa ficha
para mim? Quando nós trouxemos para dentro da
África o Instituto NDG, do professor Falconi, aquele
consultor que fez toda a estrutura de gestão da AmBev,
do governo do Minas Gerais para o Aécio Neves e está
fazendo agora um trabalho para o governo do Rio de



Janeiro. Ele mostrou para nós que uma gestão bem feita
potencializa o seu negócio, a sua atividade-fim, que no
nosso caso é a criação. Tendo um processo azeitado
a chance de você entregar um trabalho criativo bem
feito é muito maior.

Nesse sentido o modelo de relacionamento da
África com os clientes, que foi até batizado de
"relais chateau''é inovador, não é?
Na verdade nós nos inspiramos no modelo criado
pela Talent nos anos 80, de ter poucos clientes para
poder dar dedicação maior a eles. Nós pegamos esse
modelo e o aperfeiçoamos, o deixamos mais atual,
mais contemporâneo. Também foi muito baseado nas
nossas experiências, principalmente na experiência
do Nizan como cliente, quando ele foi sócio do iG.
Ele percebeu uma coisa simples, mas que faz toda a
diferença: que as agências estavam montadas numa
estrutura que elas não tinham condição de oferecer
algo que é fundamental no nosso negócio: tempo.

Como assim?
Um profissional de atendimento, por exemplo, vai
num cliente recomendar uma comunicação sem ter
uma noção exata de como funciona o negócio desse
cliente, como ele ganha dinheiro, quais são as suas
dificuldades. Ele não age assim porque é relapso, mas
porque na hora em que ele sair de lá ele tem de ir para
outro cliente, e depois para mais outro. Ele não tem
tempo de se aprofundar em nenhum dos negócios
dos seus clientes. Então, qual foi a lição que nós
aplicamos aqui na África: primeiro, ter um número de
contas que permite ter uma profundidade mínima de
conhecimento do cliente; segundo, montar estruturas
exclusivas que pudessem dedicar 100% do tempo ao
cliente. Por isso, não temos diretor de contas. Esse
cara cuida só de uma conta. Agora, isso só funciona
tendo clientes com um tamanho mínimo capaz de
remunerar essa estrutura, e fazendo isso também num
formato que há cinco anos era novidade, mas que hoje
está disseminado, que é o fee.

Como funciona?
Por que numa agência tradicional o diretor de
atendimento atende várias contas? Porque um cliente

só entra com veiculação em março, outro em abril, e
assim por diante. Então ele monta um cronograma de
trabalho para cada cliente. Aqui, como a dedicação é o
ano todo, o cara está sendo remunerado o ano todo. É
simples, mas se mostrou bastante eficaz.

Mesmo com poucos clientes?
É, porque nós conseguimos ganhar escala nos clientes.
Nosso primeiro trabalho para o Itaú foi um pin de
endomarketing. Hoje nós cuidamos da comunicação
institucional do banco. Nós crescemos muito dentro
dos nossos clientes.

Nesse momento de crise,
o que esse modelo pode
oferecer aos clientes?
O envolvimento maior faz
com que você consiga ter
soluções diferenciadas, até
porque a fórmula que a gente
trabalha não é aquela que só
se recomenda um filme de 30
segundos.No ano passado nós
recomendamos à Grendene
lançar uma sandália nova,
que é a sandália Ipanema
Rio de Janeiro. Levamos para
outro cliente um projeto de
arquitetura de uma nova sede,
porque o que ele precisava
naquele momento não era
mexer no seu produto, mas
mudar a própria apresentação institucional. Esse tipo
de envolvimento, que transcende a simples criação de
um anúncio, exige pensar coisas diferentes.

Para encerrar: o que se deve trabalhar tendo a crise
no horizonte?
Acho que neste ano a propaganda on-line vai
crescer muito, porque ela dá a certeza do retorno
que o cliente está tendo sem ter um custo tão alto.
Ao mesmo tempo eu acho que grandes empresas
de mídia, como Globo e Abril, vão ser beneficiadas
porque o anunciante vai veicular naquilo que ele
tem certeza do retorno.
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