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Os impactos sofridos pela ati-
vidade de comunicação e marke-
ting em frequência e velocidade 
sem precedentes instituem uma 
nova dinâmica no planejamento e 
na execução das abordagens aos 
consumidores — e, consequen-
temente, estabelecem outros 
patamares de relacionamento 
entre agências e anunciantes.   

Para ajudar o mercado a 
compreender melhor tais movi-
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mentos, a Associação Brasileira 
de Anunciantes, que completou 
50 anos na semana passada, re-
alizou em São Paulo o Encontro 
Nacional de Anunciantes, evento 
que ocorre a cada dois anos e é 
o mais importante de seu calen-
dário regular.

Logo na abertura, o consultor 
e ex-presidente da ABA, Orlando 
Lopes, reconheceu que anuncian-
tes e agências fazem uma “ginásti-

ca nos bastidores” para entender 
as transformações que afetam o 
setor de comunicação e marke-
ting. “Não basta mais inovar nem 
produzir um bom produto. Há de 
se observar novos fatores, como 
sustentabilidade, fragmentação e 
convergência”, resumiu.

Para João Ciaco, diretor 
de publicidade e marketing de 
relacionamento da Fiat para a 
América Latina, o maior parado-
xo para as marcas está na neces-
sidade de dialogar com os con-
sumidores. “O consumidor até 
está disposto a falar sobre nossas 
marcas, mas não conosco, e sim 
com outros consumidores.” 

Por esse motivo, acredita que 
o consumidor não deve ser consi-
derado como target, mas como mí-
dia, como difusor. “Não podemos 
olhar o consumidor como ponto 
final”, recomendou. Diante da 
dúvida de quais são os canais de 
comunicação ideais, Ciaco reco-
menda que não se tente entender 
as mídias isoladamente.

Era dos paradoxos
O presidente do Grupo Ogilvy 

Brasil, Sérgio Amado, apresen-
tou sua interpretação do que 
chamou de “era dos paradoxos”. 
“O mundo de negócios parece 

O ENA 2009 foi marcado por 
painéis que debateram ideias, 
cadeia produtiva e a crise. Luca 
Cavalcanti, diretor de marketing 
do Bradesco, Manoela Amaro, 
diretora de marketing da TAM, 
Flávio Conti, diretor geral da 
DPZ, e Marcos Felipe Magalhães, 
presidente do Instituto SOI, con-
duziram o painel Grandes Ideias 
e Pequenos Cuidados.

Para Conti, estamos viven-
do em uma época de restrições, 
referindo-se às ações de órgãos 
do governo para restringir ou 
proibir a publicidade, caso de 
produtos infantis e bebidas 
alcoólicas. Isso geraria erros na 
criação. Para fazer diferença e 
obter melhores resultados, a 
solução é o comprometimento, 
o maior o envolvimento da 
agência com o cliente.

Magalhães apresentou o 
Projeto Maturidade em Exce-
lência Competitiva, estudo que 
será implementado em parceria 
com a ABA para medir a matu-
ridade das empresas brasileiras 
a partir das práticas em cinco 

Painéis discutem de crise a relacionamento

sidente da Associação Brasilei-
ra de Rádio e Televisão (Abert), 
os reflexos da crise foram me-
nores do que o esperado, com 
crescimento de 4% das TVs e 
de 6% das rádios no primeiro 
semestre deste ano. João Car-
los Zicard Vieira, presidente 
do conselho da Associação 
Brasileira de Marketing Pro-
mocional (Ampro) e da Zicard 
In Line, informou que o setor 
deve movimentar R$ 29 bilhões 
neste ano. 

Também participaram da 
mesa Dalton Pastore, presi-
dente do conselho da Abap, 
Judith Brito, presidente da 
ANJ, Flávio Cavalcanti Ju-
nior, diretor de relações ins-
titucionais da Abert, Roberto 
Muylaert, presidente da Asso-
ciação Nacional dos Editores 
de Revistas (Aner), Ricardo 
Nabhan, presidente da Federa-
ção Nacional das Agências de 
Propaganda (Fenapro) e da ZN 
Marketing, e Rafael Sampaio, 
vice-presidente da ABA.

Fernando Murad

eixos: pessoas, processos, par-
cerias, mercado e tecnologia. Os 
resultados devem ser apresentados 
no próximo ENA.

O painel Otimização da Cadeia 
Produtiva da Comunicação con-
tou com Luiz Lara, presidente da 
Lew’Lara\TBWA e da Associação 
Brasileira de Agências de Publi-
cidade (Abap), e Hugo Ribeiro 
de Almeida, sócio da Integration 
Consultoria Empresarial. Segundo 
Lara, para ter êxito, a agência tem 
de se envolver na definição do 
posicionamento, dos valores e da 
missão da empresa e na escolha 
de fornecedores, além de cuidar 
de todas as interações da marca 
com os públicos. 

Na palestra O que Mudou com 
a Crise e com as Transformações 
do Mercado? a tônica foi de que 
agências, veículos e anunciantes 
consideram a marolinha coisa do 
passado. “Não houve crise, houve 
mudança de padrão de gastos, cria-
ção e qualidade”, diz Ricardo Bastos, 
presidente da ABA e vice-presidente 
executivo da Johnson & Johnson. 

Segundo Daniel Slaviero, pre-

simples, mas é complexo. Parece 
livre, mas é dominado por forças 
exteriores e nós próprios. Conta 
com tecnologias admiráveis, 
mas custosas. Essa nova ordem 
exige muito mais inteligência 
dos homens de comunicação e 
marketing”, listou.

ROI em terreno movediço
Como não poderia deixar de 

ser, um dos temas da pauta do 
ENA 2009 foi a mensuração do 
ROI, o retorno sobre investimen-
tos. Executivos de marketing, 
diretores de agências e profissio-
nais de pesquisas reconhecem 
que a obtenção de recursos 
para investimento em comu-
nicação está mais dependente 
da capacidade dos envolvidos 
de comprovar a efetividade das 
ações propostas.

A Associação Nacional dos 
Jornais (ANJ) apresentou es-
tudo que compara o ROI de 
campanhas veiculadas somente 
na TV aberta com estratégias 

Os homenageados neste ano com o Libertae – Prêmio ABA de Contribuição à Propaganda 
foram Dalton Pastore, presidente do conselho superior da Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade (Abap), Willy Haas, diretor geral de comercialização da Rede 
Globo de Televisão, e Luiz Carlos Dutra, vice-presidente de assuntos corporativos da 
Unilever para o Brasil e a América Latina e presidente do conselho superior da ABA. A 
premiação tem como objetivo reconhecer pessoas que tenham contribuído de modo 
especial para elevar a qualidade e defender a liberdade da comunicação brasileira.

Os homenageados da ABA

que contemplam também os 
diá rios impressos. Conclusão: 
uma mesma verba de mídia 
surte mais efeito quando divi-
dida entre a TV e o jornal do 
que quando concentrada no 
primeiro meio.

O exercício realocou em 
jornais 20% do investimen-
to antes destinado somente 
à TV. Com isso, as análises 
apontaram alta no alcance de 
88% para 90%; na intenção de 
compra, de 12% para 17%; e no 
retorno sobre o investimento, 
de 138% para 245%.

Entretanto, as visões mais 
pragmáticas e as apresenta-
ções de ferramentas técnicas 
que auxiliam na obtenção do 
ROI foram mescladas no ENA 
com interpretações mais sub-
jetivas, como a do vice-presi-
dente de operações do Grupo 
ABC, Paulo César Queiroz, 
para quem o cálculo do ROI é 
afetado por muitas variáveis, 
não só de comunicação.

Ele frisou que é preciso 
ter em mente que a comuni-
cação caminha hoje em dia 
por um terreno movediço, no 
qual são mutantes as relações 
das pessoas com as marcas, a 
mídia e a tecnologia. “Há uma 
ansiedade em relação ao ROI. 
Algumas companhias querem 
ir direto ao bottom-line dos 
resultados”, frisou.
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