
mercado .439 de março de 2009

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Mudanças na compra de mídia
Anunciantes preferem otimizar verbas e trocar pacotes de longo prazo por ações pontuais
Alexandre Zaghi Lemos

O chá de cautela tomado por 
boa parte dos grandes anuncian-
tes desde o final do ano passado 
provocou mudanças nos planeja-
mentos de compra de mídia em 
2009. A precaução dos clientes, 
principalmente daqueles que 
viveram os últimos meses de 
2008 sob a previsão de um futuro 
nebuloso, com mais dúvidas que 
certezas, afetou o trabalho das 
equipes de agências e veículos.

O pacote para otimizar inves-
timentos inclui a diminuição do 
número de parceiras, como fez a 
Fiat na semana passada, ao trans-
ferir sua conta de varejo para a 
Leo Burnett, que já cuidava da 
fatia institucional. Com isso, a 
Giovanni+DraftFCB deixou de 
atender o cliente que havia con-
quistado no final de 2004.

“Contar com expertises fo-
cadas em institucional e varejo 
e suas respectivas redes opera-
cionais gera custos. Estamos em 
uma fase na qual rentabilizar o 
investimento é muito importan-
te. A concentração da verba em 
uma só agência barateia o custo 
do processo operacional”, deta-

lha João Batista Ciaco, diretor 
de publicidade e marketing de 
relacionamento da Fiat. 

Segundo ele, outro motivo 
estratégico para a decisão foi a 
necessidade de aumentar a co-
nexão entre a comunicação insti-
tucional e a de varejo. “Teremos 
uma orientação maior na direção 
do varejo neste ano. Precisamos 
que a comunicação institucional 
e de produto seja desenhada de 
forma a ser decupada também 
nas ações varejistas, e que estas 
também gerem reflexos para a 
construção da marca”, explica.

No que se refere à verba de 
mídia da Fiat, Ciaco explica que 
a companhia teve de esperar um 
pouco mais que o normal, retar-
dando as compras para 2009. 
“Ainda estamos em processo de 
negociação de alguns pacotes. 

Além disso, em momentos de 
incerteza como este, é inevitável 
que haja menos espaço para a 
experimentação e que o plane-
jamento de mídia esteja mais 
conservador, para oferecer o 
menor risco possível”, frisa. 
 
Adeus, marketing!

Muitos anunciantes têm de-
terminado maior centralização 
no controle de seus investimen-
tos em mídia, inclusive com o 
acompanhamento mais próximo 
de suas áreas de compras, e 
aumentado a cobrança por justi-
ficativas mais convincentes das 
opções sugeridas pelas agências 
e, principalmente, uma minu-
ciosa análise do retorno sobre 
o investimento.

“Não se pede somente um 
plano de mídia, mas o detalha-
mento de onde será investida 
a verba, por que e qual será o 
retorno. Esse é um requisito 
mínimo que sempre teve de ser 
cumprido, mas muitos anuncian-
tes não faziam uma cobrança 
rígida”, reconhece o gerente 
de mídia da Reckitt Benckiser 

e presidente do comitê de 
mídia da Associação Brasi-
leira de Anunciantes (ABA), 
Ricardo Monteiro, que sen-
tencia: “É um adeus à era do 
marketing; agora estamos na 
era do financeiro”.

Segundo ele, a maior 
pressão dos anunciantes 
sobre o trabalho de suas 
agências tem causado ainda 
uma redução da chamada 
“compra net”. “As grandes 
compras nacionais estão 
em queda, pois todos os 
anunciantes verificam sua 
distribuição e o resultado de 

vendas de cada região antes de 
definir qual será o peso de mídia 
de cada uma delas. Não é porque 
uma marca de automóveis tem 
concessionárias em todo o País 
que ela investirá em grandes 
compras nacionais. Certamente, 
irá analisar o desempenho de 
cada uma das regiões”, salienta.

Para Monteiro, a principal 
exceção é o merchandising, 
que continua sendo negociado 
nacionalmente — afinal, é uma 
modalidade que impõe inter-
ferência na programação das 
redes, e ganhou importância 
neste início de ano. “Em alguns 
casos, o merchandising dá mais 
resultado de curto prazo do 
que as inserções comerciais. 
É uma atividade mais promo-
cional, voltada ao incentivo de 
vendas”, ressalta.

Ricardo Fort, diretor de 
marketing da Coca-Cola, destaca 
a importância da escolha das pra-
ças certas aliada às vantagens das 
compras pontuais. “Para marcas 
que têm mais flexibilidade, nos 
prazos e nas regiões onde serão 
comunicadas, a liberdade que as 
compras avulsas nos oferecem fa-
cilita o planejamento”, sustenta. 

Contudo, ele ressalva que 
o trabalho dessa operação de 
compra mês a mês é maior. 
“Entretanto, o trabalho adicio-
nal não é um fator-chave para 
a decisão. Se a compra avulsa 
oferecer condições comerciais 
favoráveis às nossas marcas, 
tanto em custos como oportu-
nidades regionais, faremos do 
mesmo modo”, garante.

Tais necessidades se torna-
ram ainda mais prementes para 
os anunciantes que tiveram de 
pisar no freio da precaução — o 
que não significará, necessa-
riamente, redução nas verbas 
de mídia durante este ano. No 
entanto, como a lista de clientes 
precavidos não é pequena, o 
mercado entrou em 2009 sen-
tindo os efeitos da transferência 
de verbas dos pacotes de longo 
prazo para ações pontuais.

Compras no varejo
Todo profissional que lida com 

compra de mídia sabe bem das 
vantagens de fechar negócios no 
atacado. O comprometimento an-
tecipado de parte das verbas dos 
anunciantes é compensado não só 
pela garantia de visibilidade cons-

tante, mas por um custo unitário 
por inserção bem mais baixo que 
aquele praticado nas compras de 
varejo, feitas dia a dia.

Normalmente, os grandes 
anunciantes realizam plane-
jamentos anuais, separando 
parte do investimento para 
pacotes de longo prazo, mas 
reservam a maior fatia para a 
manutenção de ações pontuais 

durante o período.
A novidade deste início de 

ano é que essa reserva está 
maior que o normal. “A situação 
atual exige mais cautela. É pru-
dente deixar uma reserva técni-
ca para eventuais turbulências 
ou até mesmo oportunidades”, 
confirma Marcelo Olival, geren-
te executivo de marketing da 
Volkswagen, avaliando que, nes-
te momento, há uma “hesitação 
normal” dos anunciantes.

No caso específico da monta-

dora, Olival informa que a opção 
por investimento em pacotes de 
longo prazo ou em compras par-
celadas depende da negociação 
proposta por cada veículo. “Já 
fechamos alguns pacotes para 
este ano em função da nossa 
estratégia e, obviamente, pela 
grande vantagem financeira 
oferecida. Por outro lado, é 
importante deixar sempre um 
espaço para a compra mês a mês 
para complementar a veiculação 
de cada campanha, levando-se 
em consideração a grande seg-
mentação de meios existente”, 
frisa Olival. 

Ricardo Monteiro pondera 
que alguns setores da economia 
não puderam se comprometer 
com investimentos de longo 
prazo no final do ano passado, 

tendo que aguardar o com-
portamento das vendas no 
início de 2009 para decidir 
como agir. 

No caso específico da 
Reckitt Benckiser, Mon-
teiro diz que a empresa 
aumentará sua presença 
na mídia em 2009. O pla-
nejamento visa aproveitar 
melhor a verba para garan-
tir maior efetividade para 
a comunicação. “Nosso in-
vestimento em marketing 
está diretamente ligado ao 
faturamento com as ven-
das. E, nos dois primeiros 
meses do ano, registramos 

crescimento de duplo dígito em 
vendas”, comemora.

A Coca-Cola também vem 
trabalhando paralelamente com 
a manutenção de alguns pacotes 
negociados antecipadamente e 
com compra avulsa. “Compra-
mos pacotes, como o top de 
cinco segundos do futebol da 
Globo, e negociamos compras 
avulsas para complementar 
ou atender às necessidades de 
outras marcas de nosso port-
fólio”, detalha Ricardo Fort.  

Expectativa por reajuste menor nas tabelas
Mesmo não sofrendo efeitos 

tão intensos da atual crise global 
como outros países, o mercado 
brasileiro vivencia um aumento 
no poder de negociação de quem 
tem dinheiro na mão — o que, 
em alguns casos, representa 
vantagens significativas para os 
anunciantes, especialmente com 
veículos não capitalizados.

Segundo Lica Bueno, vice-
presidente nacional de mídia 
da Giovanni+DraftFCB, alguns 
veículos com maiores dificul-
dades estão cedendo mais e 
oferecendo benefícios adicionais 
aos anunciantes. “Essa postura 
é um reconhecimento de que 
neste ano está mais difícil para 
os clientes comprometerem re-
cursos a longo prazo”, analisa.

A executiva notou ainda que 
muitos anunciantes passam às 

agências budgets menores que 
o total da verba que de fato têm 
para o investimento em mídia 
durante o ano. “Assim, fazem 
uma reserva de segurança e 
não comprometem o plane-
jamento, que poderia ter de 
ser refeito para menos. Ficam 
com cartas na manga e, se as 
coisas melhorarem, liberam as 
rédeas”, acredita. 

Sobre como os veículos irão 
se comportar nesse cenário, o 
diretor de mídia da JWT, Ezra 
Geld, não mantém expectativas 
de quedas nos valores cobrados 
pelas inserções comerciais. 
“Existe uma expectativa equi-
vocada de que haverá deflação 
nos custos de mídia. Acredito 
que a tendência inflacionária se 
amenize sim, mas não a ponto de 
termos deflação”, prevê.

Na anál ise  de Gustavo 
Gaion, diretor nacional de mí-
dia da Ogilvy, nos últimos cinco 
anos os veículos alimentaram 
uma cultura financeira depen-
dente dos pacotes negociados 
antecipadamente. “Alguns 
estão tendo de se readequar 
nesse cenário em que os anun-
ciantes estão mais cautelosos, 
postergam suas decisões e já 
não se comprometem anteci-
padamente como fizeram em 
anos anteriores. Para alguns 
veículos, a saída é oferecer 
condições mais atrativas”, sa-
lienta. Ele aposta em reajustes 
menores nas tabelas de preços 
dos veículos, que geralmente 
são modificadas em abril e em 
outubro. “A tendência é que te-
nhamos uma inflação de mídia 
mais moderada”, acredita.

Monteiro vê pressão de anunciantes sobre 
agências por justificativas das opções de mídia

Para Olival, é prudente deixar uma reserva  
técnica para eventuais turbulências
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