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Indicações, abordagens direcionadas e
participação em concorrências são as
práticas mais comuns entre as agências
de publicidade para conseguir novos
clientes, independente do porte delas.
Não há quem afirme que o trabalho
de prospecção seja fácil. Nos últimos
tempos, então, com o aumento da
concorrência e da complexidade
da atividade publicitária, estamos nos
referindo a uma tarefa que exige cada
vez mais esforços e investimentos.

O CAMINHO
DAS PEDRAS NA
PROSPECÇÃO DE
NOVOS CLIENTES
NAS PEQUENAS E
MÉDIAS AGÊNCIAS



ntre os profissionais entrevista-

dos pelo CENP em Revista, que

têm em comum o fato de atuar em

operações de médio e pequeno porte,

há consenso que a etapa mais com-

plicada do trabalho é a participação em

concorrências. Reclama-se da falta de

critérios mais transparentes na análise

das propostas e da ausência de remu-

neração, sem contar os casos nos quais

todos ficam com aquela impressão de

que o objetivo do anunciante era mes-

mo captar boas idéias para suas

estratégias de comunicação, e não exa-

tamente escolher a parceira ideal.

Na maioria das agências, até pela

importância que representa para os

seus negócios, a prospecção continua

centralizada nas mãos dos presidentes

das operações, ainda que muitas já

contem com um profissional dedicado

ao assunto. No entanto, o fato de a

atividade ter à frente o proprietário não

significa que a velha máxima dos bons

relacionamentos seja considerada sufi-

ciente para os tempos atuais. Hoje é

igualmente comum, nos mercados que

comportam, existir uma área ou um

profissional responsável por monitorar

oportunidades para novos negócios.

Outro aspecto interessante a ser

destacado é o entendimento, que tem

permeado as boas organizações, sobre

a necessidade de procurar possibilida-

des de crescimento dentro da própria

carteira de clientes. Assim como ocorre

no relacionamento entre marcas e con-

sumidores finais, muitos já aprenderam

que é mais fácil e barato investir nas

empresas que estão na casa, como for-

ma de elevar o faturamento, do que de-

mandar esforços para atrair novas

contas.

Muitas das melhorias que vêm sen-

do demandadas na prospecção, parti-

cularmente no caso das concorrências,

podem ser alcançadas se for seguido o

Guia da Melhor Prática para Seleção de

Agências de Propaganda, organizado por

ABA e Fenapro justamente para esta-

belecer diretrizes comuns para a busca,



seleção e gestão do relacionamento

entre clientes e agências.

Uma das premissas sustentadas no

documento (que pode ser acessado, na

íntegra, nos sites das entidades) é que

relacionamentos de longo prazo benefi-

ciam a saúde da marca e, portanto, to-

dos os esforços possíveis devem ser

empreendidos neste sentido.

Tomada a decisão de troca de agên-

cia, é importante obter consenso dentro

da organização e, mais do que isso,

assegurar que todos os envolvidos com

a gestão da marca tenham condições

de participar do processo. Uma forma

de evitar, no dia a dia, os movimentos

de "resistência", informações desen-

contradas etc.

É importante também atentar para a

necessidade de envolver a área jurídica no

início do processo, uma vez que um dos

desgastes mais freqüentes ocorre jus-

tamente quando essa área entra apenas

no final da negociação, deixando de

considerar os aspectos discutidos antes.

É recomendado ainda que a empre-

sa consulte órgãos de classe pertinen-

tes e que, no caso de concorrência, se-

jam estabelecidos fees apropriados para

compensar os eventuais custos da

agência na elaboração da proposta e

para assegurar uma abordagem profis-

sional para ambas as partes. É enfatiza-

do, também, que nem sempre existe a

necessidade da concorrência, uma vez

que é possível recorrer, com sucesso, a

workshops de análise comum de pro-

blemas e abordagens e a projetos

experimentais específicos.

Atenção às etapas que recomenda-se

ao anunciante cumprir para otimizar

o processo. As dicas são do Cuia da

Aba e Fenapro:

1. Organize todas as informações

necessárias.

2. Pense sobre as respostas e prepare

um bríefing adequado.

3. Considere o tempo necessário para

responder ao bríefing.

4. Convide até três agências para a

concorrência (quatro se a agência

atual estiver incluída).

5. Forneça dados-base de mercado,

sua interpretação e esclarecimento.

6. Ajude o processo oferecendo

alguma contribuição financeira.

7. Entenda os papéis de todos os

envolvidos em ambos os lados e

estabeleça um sistema de avaliação

objetivo.

8. Insista em cumprir procedimentos

comerciais necessários antes de

fazer a nomeação final (os sites da

ABA e da Fenapro dispõem de

materiais sobre o assunto).

9. Decida-se sobre a vencedora e

informe rápida e honestamente

(recomenda-se o prazo de uma

semana após as apresentações).

Fonte: Guia ABA/Fenapro

• A seguir, trazemos os depoimentos de profissionais de agências revelando

as práticas adotadas em sua operação para a área de prospecção, além de

refletirem sobre as melhorias que ainda são desejadas nesta frente.

"Não concordamos em participar de concorrências que não
tenham regras muito claras ou que estabeleçam condições de

remuneração ou posturas que estimulem práticas não
recomendadas para a nossa atividade"

Severino Queiroz Filho, da Ampla



abrangente. E um desafio de todos nós, mas, prioritariamente,

é responsabilidade da diretoria. É como naquela máxima do

futebol: cobrar um pênalti é tão fundamental que quem deve

bater é o presidente.

No entanto, este trabalho é cada vez mais planejado e bas-

tante focado na procura por clientes que têm as características

que julgamos mais adequadas à expertise e à

cultura da agência e que revelem potencial e

perfil para desenvolvermos um trabalho

criativo numa relação mais permanente.

É no atendimento, além da diretoria, que

reside o trabalho mais constante de análise

do mercado e de captação de informações

sobre prospects e oportunidades de novos

negócios. O que não quer dizer que não haja

na criação e, principalmente, na mídia, que

tem uma rede de relacionamentos impor-

tantes, um esforço de prospecção ou uma

ação de suporte ao que é feito e coordenado

diretamente por mim e pelo vice-presidente

executivo da agência.

Na prática, cada caso é um caso, mas, na maior parte das

vezes, o que tem acontecido na chegada de novos clientes é a

abordagem direcionada e a participação em concorrências, em

geral a convite das empresas. Corremos atrás do prospect que

nos interessa e que tem a ver com o nosso negócio, mas é uma

via de mão dupla, e a Ampla também participa da seleção que o

prospect define. Neste caso, porém, com ressalvas.

Não somos, obviamente, contra as concorrências, mas

também neste item procuramos ser seletivos. Nossa política é a

de manter os nossos critérios de prospecção e de analisar

cuidadosamente todo o processo para a escolha da agência,

pois não concordamos em participar de concorrências que não

tenham regras muito claras ou que estabeleçam condições de

remuneração ou posturas que estimulem práticas não recomen-

dadas para a nossa atividade.

Para avaliar as oportunidades, estamos sempre monitorando

o mercado e mantendo atualizado nosso banco de informações,

buscando encontrar boas possibilidades de

negócios. Muitas vezes esta prospecção não

é apenas para procurar um "novo" cliente,

mas identificar novas soluções, ferramentas

ou meios para incentivar a construção de

marca ou o esforço de vendas dos clientes

atuais ou prospects.

Com relação às etapas mais complicadas

no trabalho de prospecção de anunciantes,

acredito que há muitas variações nesta

análise, dependendo da complexidade do

projeto. Há desafios a serem traduzidos e

vencidos por causa do porte e da área de

atuação do prospect, da sua estrutura de

análise e de decisão, da sua capacidade de estabelecer com

clareza os objetivos, a verba e os problemas a serem resolvidos.

Há, ainda, muita complicação, dependendo das regras do

próprio processo de concorrência. Nunca, porém, a agência

encontrará facilidade, principalmente quando o prospect é um

"objeto de desejo" de nove entre dez agências do mercado. Seja

qual for o mercado, muda apenas a escala do problema e o

Na Ampla, a prospecção é um exercício permanente e



porte dos competidores, bem como a sofis-

ticação do ambiente e do processo.

Infelizmente, já vivenciamos processos

de seleção considerados injustos ou antiéti-

cos. Há casos e experiências muito nega-

tivas. Mas é importante considerarmos que

esses episódios, que estão se tornando mais raros, acontecem

tanto por falta de profissionalismo e de ética pelo lado do

cliente/prospect, como, lamentavelmente, também por falta de

maturidade e de profissionalismo das agências. E, por que não

dizer, por falta de maior espírito associativo e de uma

consciência do valor e da necessidade de se manter a união e a

mobilização em torno de posturas éticas e de fortalecimento da

nossa atividade, como têm estimulado a Abap, o Sinapro e o

próprio CENP, num esforço que só merece elogios.

Mas, sem dúvida, o mercado como um todo está mais

consciente e atuando com profissionalismo muito maior. Da

mesma maneira, individualmente, temos exemplos significati-

vos e até pedagógicos de agências e de publicitários que

contribuem com atitudes e comportamentos que fortalecem a

gestão ética do negócio da publicidade e a saudável competição.

É indispensável respeitar e estimular as boas práticas que

favorecem a valorização da nossa atividade. Mas isto é um

processo lento, que passa pelo amadurecimento do mercado

como um todo e pelo desenvolvimento das entidades que

representam este diversificado e complexo ambiente

publicitário.

Vale lembrar que hoje a prospecção é muito mais um

exercício de planejamento e de posicionamento da agência. É

cada dia mais intenso um processo de analisar o ambiente,

definir o foco, desenvolver possibilidades de solução, buscar

diferenciação competitiva e oferecer ao mercado novas

alternativas, ferramentas e tecnologia para

trabalhar a comunicação em suas múltiplas

e diversificadas formas e disciplinas. Não é

mais uma questão de estabelecer apenas

uma teia de bons relacionamentos, embora,

é claro, isto seja sempre um patrimônio

valioso. Não é mais, apenas, ser criativo. Isto é pré-requisito

essencial. A criatividade não está mais unicamente na

linguagem e nas formas da publicidade. Está em todas as fases

do processo de planejamento, criação, atendimento e operação

com foco em inovação, informação e, sobretudo, em resultados.

A comunicação é integrada, não é mais publicidade ou

marketing promocional, ou isto e aquilo. É total. E isto é mais

caro. Custa tempo, talento e dinheiro. E a competição

aumentou. Haja esforço, mas vale a pena!

mim, mas contamos com toda a equipe de diretores focados

neste objetivo. Novos negócios são uma obsessão e um

compromisso de todos. Até por isso, não acreditamos na

eficácia de um profissional dedicado full time a esta atividade.

Os clientes querem conversar diretamente com os diretores top

da agência.

No dia a dia, acredito que já se pensou em tudo em matéria

de novos negócios, mas o mais eficiente instrumento de

sedução ainda são boas campanhas em qualquer meio, para que

os prospects possam se sentir atraídos pelo trabalho da agência.

Com relação ao monitoramento do mercado local para

Na DCS a prospecção é comandada diretamente por



identificar possíveis prospects, temos

algumas limitações, uma vez que a carteira

de clientes da DCS é bastante equilibrada

em todos os setores da economia. Poucos

segmentos não são representados pelos

nossos clientes.

A meu ver, a etapa mais complicada do

trabalho de prospecção é quando o critério de avaliação leva em

conta preponderantemente a proposta de remuneração.

Felizmente, o mercado do Rio Grande do Sul e de Santa

Catarina, onde a DCS atua, é bastante profissional, do ponto de

vista de clientes e agências, sobrando pouquíssimo espaço para

processos de seleção antiéticos ou injustos.

De um modo geral, contudo, não há dúvida de que os

anunciantes estão muito mais evoluídos na questão de escolha

de agências, sabendo bem o que esperam de serviços e

estabelecendo um vínculo mais profissional. O informalismo

cedeu espaço para o comprometimento de agência e cliente na

busca de resultados.

A maior parte das prospecções acontece hoje pelo sistema

de concorrência, o que demanda investimentos altíssimos em

pesquisa, análise do setor, time sheet da equipe etc. Nas lici-

tações públicas, o envolvimento é semelhante. Antes se con-

quistava contas no fio do bigode; hoje, só superando os

concorrentes.

de palestras em faculdades, associações

comerciais etc.

Temos um profissional da área de planeja-

mento que se dedica a esta tarefa priori-

tariamente, organizando as apresentações,

colocando o produto ou serviço do prospect

na apresentação, dados de mercado, pes-

quisas de que dispomos etc.

As indicações funcionam na atração de novos clientes, mas,

quando se fala em prospecção, a questão das concorrências

merece um capítulo especial. Há um flagrante despreparo por

parte dos anunciantes quanto ao formato dos processos desse

tipo. Na maioria das vezes, a concorrência vira uma forma de

conseguir boas idéias de graça. Salvo nos casos em que o pros-

pect tem alguma noção dos custos e das responsabilidades, no

qual tem uma empresa ou grupo profissional conduzindo o

processo.

Mas, na maioria das vezes, a concorrência é conduzida por

jovens recém-saídos das faculdades, sem preparo e sem capaci-

dade de discernimento, e esperam que a concorrência lhes ajude

a formatar um bríefng competente. Nós fazemos uma criteriosa

análise antes de entrar em concorrência: qual é a empresa, quais

profissionais estarão envolvidos no processo, as informações

disponíveis etc. A concorrência seria a melhor forma, se o

formato fosse minimamente profissional.

Na Exclam fazemos um acompanhamento do mercado e das

contas que interessam. Analisamos o segmento que não temos

na casa. Desses, quais os mais profissionalizados, quais

entendem a comunicação como um investimento, e não um

gasto. Quais as perspectivas de crescimento deste prospect,

tentando montar uma apresentação que o encante. E para isso

precisamos falar de mercado, distribuição, treinamento,



logística etc. Enfim, o approach é um pouco mais que

propaganda.

Mas todas as etapas de prospecção são complicadas,

justamente porque requerem um estudo do prospect, do mer-

cado dele, da força de vendas, da distribuição. Enfim, que

entendimento temos do negócio dele? Foi há muito o tempo em

que um bom pacote de revistas e preços em TV resolviam uma

prospecção. Você tem que ir lá e falar com coerência do negócio

dele. Então, você vai ter a atenção que precisa.

Quem perde num processo de seleção sempre acha que ele

foi injusto. Mas o que mais incomoda é a forma pouco

profissional com que a maioria das concorrências é conduzida.

Existe uma brutal falta de conhecimento por parte do prospect

sobre os custos de uma concorrência, "quem" convidar, que

informação vai ser distribuída. Como diz um velho amigo meu:

"Concorrência amadora é como corrida de aleijado no programa

do Chacrinha". Perdoem-me o politicamente incorreto, mas é a

pura verdade.

E nos últimos anos têm ocorrido mudanças significativas no

mercado, mas para pior. Este é um assunto bastante polêmico,

e o tenho debatido com muita freqüência. Não entendo como a

diretoria da maioria das empresas leva um tempo enorme

discutindo a compra de uma máquina que custa "X" e,

invariavelmente, deixa na mão de pessoas com pouco ou

nenhum conhecimento técnico a administração da verba que é

- via de regra - muitas vezes maior que o custo da máquina de

que falamos. Parece que o dinheiro "gasto" em propaganda tem

outro custo, é mais barato, fica fácil jogar no ralo. Aliás, fica

difícil mostrar que foi jogado no ralo, talvez seja por isso. Estou

cansado de ver sobrinhos, filhos, cunhadas, irmãos que não

deram para a "coisa" ser colocados no marketing, como se

aquela área fosse a lixeira da empresa. Na realidade, no Brasil, a

propaganda veio antes do marketing e durante muito tempo

assumiu - erroneamente - essa função. Nesta teoria, a

propaganda organizada começou com as multinacionais, que

tinham suas sedes em outros países onde se discutia o

marketing propriamente dito. As políticas chegavam prontas e

as campanhas eram feitas no Brasil, e daí achou-se que isso era

marketing. Enfim, é a minha explicação para essa confusão

brasileira.

Não concordo que as relações eram mais informais no pas-

sado. Eram mais diretas. A Exclam atendeu durante 27 anos a

conta da Volvo do Brasil e durante muito tempo as discussões

eram com a diretoria. À medida que a empresa foi crescendo, a

comunicação se distanciou do coração da companhia, dos ob-

jetivos efetivos, do longo prazo, do compromisso com a marca.

Estou falando do período em que a Exclam atendeu à conta.

Ao meu ver, antigamente a relação cliente versus agência

tinha mais cumplicidade, seriedade, trabalho, e menos show.

Isso parece papo de velho e saudosista, mas na realidade é uma

constatação da superfidalidade com que o negócio da

comunicação vem sendo tratado.

mente; seria de porte médio no mercado paulista. Não temos,

nunca tivemos, um profissional voltado para a prospecção de

clientes. Esse trabalho é desenvolvido pelos próprios sócio-

-diretores sem observar uma sistematização ou rotina.

A Mendes é uma agência de porte grande regional-



Uma agência com a nossa história, 48 anos de existência,

mais de seiscentos prêmios nacionais e internacionais, é sem-

pre muito visitada por prospects, convidada para concorrências e

até recomendada por pessoas e empresas que a conhecem,

desde clientes e ex-clientes até empresários com os quais não

temos maior vínculo comercial, mas gostam do nosso trabalho.

Quando se fala em concorrências, a gente lembra quantas já

foram contestadas, não só na região, mas em todo o Brasil.

Quantas foram anuladas. Mas é um grão de areia, e não é por

causa delas que vamos deixar de concorrer e perder a fé no

mercado.

Naturalmente, monitoramos o mercado e vamos atrás das

novas empresas em vias de iniciar sua operação no nosso

território.

No passado, as relações entre anunciantes e agências eram

mais simples, mais informais, principalmente num mercado

como o nosso.

Mas nem por isso aumentaram para nós, da Mendes, nem

os esforços nem os investimentos para prospectar clientes,

considerando a maneira como conduzimos essa tarefa.

Toda agência deve preocupar-se em conquistar contas, mas

também deve preocupar-se em mantê-las. Isto é dogma para

nós. A Mendes foi a única do Norte a conquistar, em 2005, o

Prêmio Aliança, da ABA, por ter, em sua carteira, clientes que

vêm sendo atendidos há mais de trinta anos: Unama/Uni-

versidade da Amazônia, Importadora (revenda GM), Higson &

Co. (Pará) Ltd. (representação e distribuição de produtos de

consumo popular) e Falesi & Cia. (estética e cosméticos). E

temos também outro dado: 21 dos 45 clientes da Mendes são

atendidos pela agência desde que eles foram fundados ou desde

quando começaram a anunciar; e doze clientes têm quinze ou

mais anos de casa. E cinco contas atuais da nossa carteira são

de ex-clientes que voltaram para a casa. Cliente satisfeito não

troca de agência!

nada, planejar e, acima de tudo, focar. Localizamos a empresa

com perfil adequado a este foco e começamos a pesquisar para

entender o negócio do futuro cliente (temos sempre que pensar

assim), suas necessidades, a qualificação do prospect, seus

pontos positivos e negativos, além de suas carências.

Então, nosso primeiro passo deve ser sempre ter objetivos

Na Única Comunicação procuramos, antes de mais



bem desenhados e apresentar já na visita uma visão diferen-

ciada da concorrência.

No mercado da Bahia, quem faz prospecção são os diretores

e donos de agências e normalmente são profissionais da área de

atendimento por ter maior relacionamento com o mercado.

Indicação, concorrência, abordagem direcionada etc. são os

pilares da prospecção, e todos têm seu papel. Mas, se tivesse

que optar, diria que a indicação tem sempre um volume maior,

principalmente quando se trata de uma agência que se destaca

por um perfil criativo diferenciado, como é o caso da nossa.

Com relação ao monitoramento, atuamos de forma

segmentada nos setores que mais anunciam, como imobiliário,

varejo e governo. Priorizamos essas áreas porque, com exceção

de governo, é maior a possibilidade de êxito, por causa da

quantidade e dos investimentos.

As etapas mais complicadas no trabalho de prospecção é

descobrir a realidade atual do prospectado, saber suas

necessidades, diagnosticar como avalia a parceria com uma

agência e, acima de tudo, suas referências pessoais e objetivos

profissionais.

Nesta atividade, alguns processos fogem

à medição profissional, eficiência e

pertinência e, muitas vezes, a escolha se dá

a partir do relacionamento pessoal. Nestes

casos, a gente só lamenta, mas entende que

isto passa a ser questão de tempo.

Analisando as mudanças que têm

ocorrido, não entendo por que determina-

dos clientes da área privada necessitam

fazer concorrências, com investimentos que

não justificam este processo. Se têm o po-

der de escolher a partir da análise dos

portfólios, por que requerer das agências

esses investimentos?

A atividade de prospecção exige cada dia mais esforço, pois

os clientes querem todas as informações sobre o seu negócio e

elas estão cada dia mais caras. Mas esses investimentos fazem

parte do nosso negócio.

questionam muito a forma de remuneração do modelo brasileiro

de agência, basicamente por meio de custos internos, horários

sobre custos de terceiros e receita de mídia, a DMW Propaganda

tem priorizado a prospecção de novos anunciantes que exigem

trabalhos de alto nível e sabem que precisam remunerar bem a

agência para obter eficiência na sua comunicação, haja visto que

os grandes anunciantes estão surgindo fora dos principais eixos.

A Friboi é um bom exemplo desta nova geração de clientes.

Trata-se de empresa genuinamente goiana

e, atualmente, é o maior frigorífico do

mundo, além de ter ainda as marcas Sabão

Minuano e Sabonetes Albany.

Em função do porte de uma agência

média, na DMW essa tarefa de prospecção é

executada exclusivamente pelo gestor da

agência.

Na prática, o que mais tem funcionado

tem sido indicação e a abordagem. Normal-

mente a DMW não participa de concorrên-

cia por não acreditar na lisura da maioria

dos processos. Sempre que consultados,

condicionamos a participação à contraparti-

Diante da fase atual em que os anunciantes tradicionais



da de remuneração por despesas de planejamento, criação etc.

Se não existe almoço efetivamente grátis no mercado, imagine

se deveria existir propaganda gratuita.

Como a economia goiana e do Centro-Oeste vem passando

por constantes transformações, temos monitorado as ativida-

des. O crescimento econômico gerado pelo agronegócio e pelo

processo de industrialização vem criando novas oportunidades.

No momento, estamos vivendo o ápice dos mercados da

construção civil e automobilístico, e a DMW está bem inserida

nesses mercados com bons anunciantes. Outro segmento que

começa a despontar no nosso mercado é o de TI, gestão e

telemetria via satélite, no qual também já estamos presentes.

Considero que o primeiro momento em geral é o mais

complicado no processo de prospecção, uma vez que implica a

abordagem e a tentativa de identificar sinergia entre a agência e

o anunciante. Penso que uma parceria bem-sucedida envolve,

além de aspectos éticos, questões culturais.

Recentemente retornou à nossa carteira um anunciante que

foi cliente da agência durante doze anos, desde a sua fundação.

De repente, a relação ficou muito tensa

depois da entrada de uma nova diretora

comercial. A saída encontrada pela agência

foi abrir mão da conta. Após quase dois

anos e inúmeras tentativas com outras

agências e, inclusive, depois de fazer

concorrência, fomos procurados pela

mesma diretora numa tentativa de

retomada. O retorno foi possível depois que

o presidente da empresa foi sincero e

admitiu que o rompimento, influenciado

por promessas de agências concorrentes,

foi um erro e que após a saída DMW nenhu-

ma outra agência conseguiu atender com

trabalhos de alto nível.

Hoje, o mercado está mais concorrido e exige das empresas

maior grau de profissionalismo. Sem uma gestão profissional e

uma comunicação eficiente, que valorize a marca, fica mais

complicado para qualquer organização conquistar e fidelizar seu

consumidor.

Devido a todas as transformações geradas pela globalização,

os esforços e os investimentos são bem maiores. Os novos

hábitos de consumo dos meios pela população, as novas mídias

e a revolução tecnológica vêm exigindo cada vez mais

qualificação e investimentos em pesquisas e planejamento para

uma agência ser bem-sucedida numa prospecção.

diretoria, que alinha com os executivos de conta as diretrizes

para esta prospecção. O foco leva em conta

a área de atuação do prospect, para evitar

conflito de contas já atendidas; demandas

por volume de investimento, jobs e o

monitoramento de segmentos econômicos;

abertura de empresas, fusões, associações,

crescimento de certos players e nichos de

oportunidade que se abrem. No caso do

setor público, onde também atuamos, a

prospecção ocorre via licitações, tomadas

de preço e cartas-convite, monitorados por

serviço especializado.

E procuramos também criar oportuni-

dades de novos negócios dentro dos nossos

Na Cannes, a atividade de prospecção é centralizada na



próprios clientes. É onde surgem as

verbas cooperadas com fabricantes,

eventos (setor para o qual estamos

ampliando nosso rol de atuação, e que

vai bem), promoções pontuais etc.

No dia a dia, a direção de opera-

ções centraliza o processo de pros-

pecção na matriz, em Goiânia. Ela

atua, além de operações, no plane-

jamento, com o suporte dos diretores

executivos regionais, centralizados em Belo Horizonte e Brasília.

Diariamente, os atendimentos, em seus relatórios de rotina,

indicam visitas e oportunidades detectadas.

Indicação, concorrência, abordagem direcionada etc., todos

funcionam, cada um no seu gênero. A indicação abrevia as eta-

pas, abre portas; a concorrência envolve mais tempo, estudo,

análise. A abordagem direcionada é a que mais ocorre, com farta

utilização de nossas ferramentas para este fim.

Temos um "serviço de inteligência" precioso, que ajuda mui-

to a identificar oportunidades ou status de troca de contratos,

abertura do prospect, ou até convite para o processo de

avaliação.

O mais complicado é quando existem prospects que desejam,

sem critérios, realizar ou pedir campanhas especulativamente,

com exigências que afrontam a ética do nosso negócio. Em

mercados pequenos, do interior, a maioria das agências tem

pouca ou nenhuma visão de negócio no longo prazo; falta visão

de empreendedores e empresários. Abrem mão com facilidade

de seus custos internos diretos,

honorários etc.

E, ao perceber isto, certos anun-

ciantes abraçam a chance de contratar

agências em condições antieconômi-

cas e sem viabilidade de sustentação.

E nunca mais querem pagar o que é

justo e certo.

Um sem-número de vezes já viven-

ciamos processos de seleção conside-

rados injustos e/ou antiéticos, tanto na iniciativa privada como

em licitações públicas. Afinal, a Cannes tem quase 53 anos de

janela. Quantas agências no Brasil, hoje, têm este tempo de

estrada? Conte nos dedos. E com um detalhe: estamos em

regiões de verbas limitadas, pequenas, orçamentos sempre

apertados.

Atualmente, com este maior acesso à informação e pulveri-

zação do conhecimento na área, as apresentações ficaram

"comoditizadas". É necessário gerar mais valor agregado. No

passado, só as agências faziam tudo. Abriram-se espaços, e

hoje, eventos, internet, gráfica e outros temas, em muitos

anunciantes, não são tratados só com a agência. E, com os

recursos disponíveis, quem não gera upgrade nas prospecções,

fica para trás. Então, como aumentou muito o leque de

concorrentes, o custo disto subiu muito: é um demo de filme,

viagem, uma produção de foto, ampliações de layouts,

levantamento de campo, às vezes com pequenas en-

quetes/pesquisas. E por aí vai. •
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