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A multinacional anglo-holandesa Reckitt Benckiser está promovendo pitch global para 
contratação de agência de mídia. Estão na disputa pela verba de aproximadamente £ 800 
milhões – cerca de R$ 2,35 bilhões do anunciante as empresas Media Planning, da holding 
francesa Havas, OMD, da americana Omnicom, e a Zenith Optimedia, da inglesa WPP.  
 
Os executivos de marketing da empresa na Inglaterra estão conduzindo o processo seletivo 
que é conhecido como leilão reverso, tradução livre da expressão inglesa reverse auction. O 
objetivo da empresa é obter melhores negociações com os canais de mídia e ampliar o ROI 
(Retorno Sobre Investimento). A empresa, que faturou no primeiro semestre deste ano £ 
3,783 bilhões (cerca de R$ 11,13 bilhões), tem no seu portfólio marcas como Veet, Vanish, 
Mortein e SBP (ver quadro). 
 
No Brasil, que tem modelo de negócios de publicidade que não contempla empresas de mídia, 
a concorrência vai acontecer, mas respeitando as regras do Cenp (Conselho Executivo das 
Normas-Padrão). Quatro agências estão participando da concorrência no mercado brasileiro, 
inclusive a Euro RSCG Brasil, mas a companhia prefere manter em sigilo o nome das demais 
devido a acordo de confidencialidade. A Lew’Lara\TBWA foi convidada, mas abriu mão por 
atender conta conflitante, a Minuano, do grupo Friboi. No País, a concorrência será orientada 
pelo melhor planejamento de mídia, algo inédito no histórico de contratação de agência, mas a 
vencedora também ficará com responsabilidade da criação das peças publicitárias. 
 
“Espero que o processo respeite as regras do Cenp, órgão que zela pela ética comercial da 
publicidade e do modelo full service que orienta o mercado”, sintetizou Luiz Lara, presidente 
da Lew’Lara\TBWA e também da Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade). 
 
A maioria dos profissionais ouvidos pelo propmark não quiseram opinar formalmente sobre o 
modelo da concorrência da RB. “Acho muito difícil uma agência aceitar esse convite. Temos um 
modelo próprio e quem aderir pode correr o risco de não receber comissões e bonificações. 
 
Fora do Brasil as empresas de mídia são aceitas, mas aqui não. O Carat já tentou entrar, mas 
não conseguiu se sustentar”, disse a fonte, que prefere manter o anonimato. Acreditando que 
não haverá mudanças na publicidade desse anunciante. 
 
Petrônio Corrêa, presidente do Cenp, está acompanhando de perto o processo, mas tem 
poucos subsídios. “Recebi um comunicado e esse cliente diz que vai respeitar as regras locais. 
Esperamos que sim”, disse. 
 
Algumas empresas têm áreas de mídia nas suas estruturas, caso da Unilever, por exemplo, 
mas para trabalhar na inteligência, estabelecer relacionamento com os meios de comunicação 
e orientar com suas pesquisas de mercado as autorizações de flights de veiculação nos canais 
de mídia. No Brasil as concorrências são orientadas pela melhor técnica de criação e as 
agências atuam nas estratégias de mídia, planejamento e atendimento, o chamado full service. 
 
A RB encaminhou comunicado no qual justifica a sua decisão e postura no Brasil: “O objetivo 
da empresa é assegurar sua competitividade na área de comunicação. A RB pretende alinhar a 
agência de mídia, otimizando seus custos e processos, dado que a estratégia de mídia se torna 
cada vez mais primordial na geração de retorno sobre o investimento em comunicação. Esta 
operação justificará um aumento progressivo de investimentos da companhia neste setor”, 
informou a RB por meio de sua assessoria de imprensa.   
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