




publicidade, promoção e eventos, marketing
direto, marketing de relacionamento e mar-
keting digital. Realizado com os 350 maiores
anunciantes do Brasil, o estudo foi produzido
entre os meses de abril e agosto de 2008.
Segundo a pesquisa, 82% dos entrevistados
declararam estarem satisfeitos com os ser-
viços que recebem, enquanto 9% indicaram
algum tipo de insatisfação no relacionamento
entre agência e anunciante. "Num futuro próxi-
mo, 50 anunciantes mudarão suas contas das

agências atuais e o principal motivo é a falta de um serviço
adequado, que vai desde a atenção ao cliente até o cumpri-
mento de prazos", salienta a diretora do Grupo Consultores,
Graziela Di Giorgi.
Em relação à integração das ferramentas de marketing,
54% gostariam de serem atendidos por uma única agência
que oferecesse todas as disciplinas de comunicação, en-
quanto 45% se posicionaram contrários a esse modelo de
negócios. As empresas revelaram ainda terem investido R$



22,3 milhões em mídia, contra R$ 35 milhões em comuni-
cação integrada em 2008. "Enquanto em mídia o mercado
registrou um investimento de R$2,21 a cada R$100,00 de
venda, no quesito comunicação integrada este valor é de
R$3,45 a cada R$100,00 vendido."
Graziela entrevistou pessoalmente 246 dos 350 anuncian-
tes que participaram do estudo com o intuito de aprofun-
dar a análise da imagem das agências de marketing e dos
serviços prestados por elas. "Bom atendimento (82,3%),
criatividade (71,4%) e trabalho com agilidade (71,1%)
são os três principais atributos das agências que pres-
tam serviços de marketing para esses anunciantes."
De acordo com a diretora do Grupo Consultores, os
critérios mais valorizados durante o processo de sele-
ção de uma agência são: análise de cases já realizados
(54,9%); entendimento do negócio e do target (22,9%); e
inovação e criatividade (22,3%). O panorama muda quan-
do a questão é o perfil da agência ideal. Em primeiro
lugar, ela precisa ser criativa (na opinião de 59,4% dos
anunciantes). O segundo item mais relevante é apresen-
tar um bom serviço (43,7%), seguido de planejamento
estratégico (38,3%), conhecimento do mercado (38%),
cumprimento de prazos (31,7%), eficácia (22,3%), renta-
bilidade (13,7%) e proatividade (11,7%). Conclusão: "Os
anunciantes querem ver a pertinência que a agência traz
para o negócio deles. O que falta para o mercado é apre-
sentar soluções com resultado", observa Graziela.
Já no estudo da Ampro, as maiores expectativas dos anun-
ciantes em relação aos serviços prestados por uma agên-
cia de marketing promocional são: realizar o planejamento
estratégico (29%); apresentar novos conceitos e técnicas
inovadoras (19%); e ter um maior conhecimento do com-
portamento do público alvo (17%) e do produto (11%).
Resultado: "O cliente espera um envolvimento maior das
agências de promoção na área de planejamento estraté-

gico, além de conteúdos promocionais com
temas inovadores", assegura De Vitto.
O curioso é que, nas duas pesquisas, o ROI
(retorno sobre os investimentos) aparece
entre os itens menos citados pelos anun-
ciantes: 6a posição (com 11% dos votos) no
estudo do Grupo Consultores, e última colo-
cação (1%) no levantamento da Ampro. Res-
saltando que esse não foi o objetivo do es-
tudo da associação, De Vitto lembra que na
pesquisa anterior (feita em 2007) foi pergun-
tado aos anunciantes quais projetos a Am-
pro deveria desenvolver em seus próximos
estudos. A resposta demonstrou que 91%
dos entrevistados desejariam ter parâmetros
para a medição do ROÍ em campanhas pro-
mocionais. "Embora relevante, esse aspecto
foi atropelado pelas necessidades emergen-
tes decorrentes das mudanças do mercado
em 2009, mas não está esquecido. Pretende-
mos retornar o tema no futuro."
Mas de maneira geral, as relações entre
anunciantes e agências parecem estar
indo bem, já que o nível de satisfação dos
clientes com seus prestadores de servi-
ços de marketing aumentou 8 pontos per-
centuais em relação ao estudo do Grupo
Consultores produzido em 2006. Segundo
o levantamento, no Brasil, esse tipo de
relacionamento dura, aproximadamente,
cinco anos, e cada empresa trabalha em
média com duas agências de publicidade
distintas. De qualquer forma, nada melhor
do que uma boa análise para melhorar ou
até mesmo salvar uma relação! m
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