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É verdade que os tradicionais 
processos de concorrências, nos 
quais pretendentes ávidas por 
abocanhar as verbas em disputa 
se empenham em apresentar 
campanhas das mais bem acaba-
das, ainda são a principal fonte 
de novos negócios para as agên-
cias de publicidade. Entretanto, 
aumenta o número de grandes 
anunciantes interessados por 
modelos alternativos, nos quais 
a premissa básica é serem me-
nos especulativos.

Como consequência, há 
menos quebra de sigilo por 
parte dos anunciantes, que 
muitas vezes apresentam às 
concorrentes um briefi ng real, 
do problema que acreditam que 
têm. Quando envolvem muitas 
agências, todas aquelas que 
perdem a disputa passam a ter 
em mãos informações valiosas 
sobre a empresa e podem usá-
las para se habilitarem a aten-
der marcas concorrentes.

Por outro lado, os proces-
sos especulativos consomem 
tempo e dinheiro das agências, 
que têm de empenhar nas dis-
putas seus melhores talentos 
criativos. Pior que isso, geram 
um desgaste emocional difícil 
de contabilizar.

 Um dos profi ssionais mais 
experientes neste tema no mer-
cado brasileiro é Sérgio Guerrei-
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ro, sócio da consultoria SPGA, 
que acumula experiências nos 
dois lados do balcão: foi diretor 
de marketing da Ford e presidiu 
a Leo Burnett.

Para ele, uma das principais 
deformidades das concorrências 
com apresentações de campa-
nhas é o fato de os anunciantes 
terem difi culdades enormes em 
detectar seus próprios problemas 
de comunicação e marketing. Se 
não recebem ajuda especializada 
ou não são confrontados com a 
opinião das agências, produzem 
briefings inúteis. “Raramente 
o briefing inicial corresponde 
ao problema real da empresa”, 
detecta Guerreiro.

Resultado: a maioria esma-
gadora das campanhas com as 

quais as agências vencem as con-
corrências nunca vai para o ar. 
“Em 27 anos de carreira não me 
lembro de nenhuma campanha 
que ganhou uma concorrência 
e foi ao ar sem ajustes”, teste-
munha Mario D’Andrea, CCO da 
JWT, para quem esse tipo de me-
todologia é um “autoengano”. 

Isto acontece porque, entre 
outros fatores, essas campanhas 
são criadas de forma “solitária” 
pelas equipes da agência, sem 
a interferência dos anunciantes 
— o que é fundamental para a 
elaboração de uma estratégia 
mais certeira. “Geralmente são 
tiros no escuro; nesses casos, as 
agências contratam profi ssionais 
que nem fazem parte da sua 
equipe”, comenta D’Andrea.

Após o término da disputa se 
inicia o trabalho a quatro mãos, 
que, via de regra, aponta para ca-
minhos diferentes dos propostos 
nas apresentações circenses das 
concorrências. “Na ânsia de ga-
nhar, as agências exageram nas 
apresentações de campanhas. 
Levam de sugestões de camise-
tas a fi lmes prontos, em alguns 
casos produzidos fora do Brasil”, 
comenta Guerreiro.

Outro problema é que no 
nervoso clima que as cercam, os 
profi ssionais do anunciante e da 
agência acabam não se conhe-
cendo de verdade. “Sem química 
não há profi ssionalismo que re-
sista”, sustenta Guerreiro.

Ele sugere que a personalidade  
do dono da empresa ou de seu 
alto escalão seja comparada com 
o estilo das agências convida-
das a se apresentar, para evitar 
perda  de tempo.

Primeira impressão
No início do ano passado, o 

Carrefour adotou o critério de 
análise de portfólio e histórico 
das agências para defi nir a quem 
entregaria sua verba brasileira. 
Após a matriz francesa acertar 
a entrega da conta global para o 
Grupo Publicis, o anunciante teve 
de deixar a AlmapBBDO com três 
opções no horizonte: F/Nazca 
S&S, Leo Burnett e Publicis.

Em uma estratégia que 
chamaram de Virtual Strike, 
ou Ataque Virtual, algumas das 
principais agências de publi-
cidade da Bélgica resolveram 
fechar seus sites no começo 
de fevereiro para protestar 
contra a maneira como algumas 
concorrências estão sendo con-
duzidas no país. 

Durante uma semana, as 
homepages de cerca de 20 
agências deram lugar a um 
texto com uma mensagem que 
pedia ao internauta que lesse a 
carta de protesto. Assinavam 
o documento shops locais e os 
braços de grandes redes como 
JWT, Ogilvy, BBDO, Saatchi & 
Saatchi e McCann Erickson.

A grande reclamação é que 
os anunciantes, acometidos 
pela crise fi nanceira, deixaram 
de seguir muitas regras do 
código de conduta para con-

Revolta belga ganha apoio internacional
corrências criado pela Association 
of Communications Companies 
(ACC), entidade que representa 
as agências daquele país e que está 
liderando o movimento. Uma de 
suas regras, por exemplo, aponta 
que no máximo três agências po-
dem participar de um pitch.

O estopim para este tipo de 
comportamento foi acionado 
quando o governo belga convidou 
dez agências para a concorrência 
da loteria nacional e posterior-
mente selecionou quatro delas 
para uma segunda fase. A partir 
daí, concorrências de empresa 
privadas passaram a seguir mé-
todos parecidos.

Desse modo, o dinheiro inves-
tido em concorrências acabava 
sendo um desperdício e a força de 
trabalho destinada a elas acabava 
deixando de lado os clientes ativos 
da agência.

O grito vindo da Bélgica gerou 

repercussões em outros lugares. 
No Reino Unido, a Institute of 
Practitioners in Advertising, IPA, 
entidade que representa mais 
de 260 agências do país, se po-
sicionou de maneira favorável ao 
protesto, acrescentando que os 

britânicos enfrentam o mesmo 
problema. O diretor geral do IPA, 
Hamish Pringle, anunciou ainda 
que promoverá uma investigação 
para determinar quanto dinheiro 
está sendo desperdiçado nas con-
corrências britânicas.

Na África do Sul, a Association 
for Communication and Adver-

tising, ACA, também aplaudiu a 
atitude belga. “Se considerarmos 
somente os custos das agências 
nas concorrências, fi ca claro que 
ter mais do que cinco agências 
envolvidas em um processo é algo 
excessivo, caro e que desperdiça 
recursos”, afi rmou a CEO da enti-
dade de representação das agên-
cias sul africanas, Odette Roper.

Para a executiva, este tipo de 
processo acaba sendo fatal para as 
agências menores, que não conse-
guirão recuperar os investimentos 
após a concorrência. 

Em outubro do ano passa-
do, os Estados Unidos também 
passaram por uma discussão 
semelhante quando a JWT abriu 
mão de uma concorrência da em-
presa de logística UPS, que tem 
uma verba polpuda de US$ 200 
milhões. Em um e-mail interno 
que “vazou”, o CEO Bob Jeffrey 
disse que estava saindo porque 

a empresa não tratou as agên-
cias como parceiras durante o 
processo. “Investimos muito 
tempo e dinheiro na concorrên-
cia, por isso a decisão não foi 
fácil”, afi rmou. A conta acabou 
com a Ogilvy, que também está 
dentro do grupo WPP. O epi-
sódio serviu ainda para abrir 
uma discussão a respeito da 
sobreposição da mesa de com-
pras sobre o trabalho criativo 
durante as concorrências.

Ressalte-se, claro, que a de-
cisão de Jeffrey foi vista com iro-
nia por parte da opinião pública. 
O consultor George Parker, dono 
do infl uente blog do trade Ads-
cam, disse que a parte ruim da 
história é que a Ogilvy, dona da 
conta, “fi cará feliz em agir como 
um parceiro da UPS, mesmo se 
for tratada como retalho de pano 
pelo anunciante”.

Felipe Turlão

Rodrigo Lacerda, diretor 
de marketing do Carrefour no 
País, abriu mão de solicitar 
apresentação de campanhas e 
optou por um estudo das ca-
racterísticas de cada agência, 
passando por entrevistas com 
seus dirigentes, consultas a 
clientes, formadores de opinião 
e executivos de veículos. “Con-
versei com muitos profi ssionais 
ligados a essas agências para 
identificar afinidades que são 
importantes para se estabelecer 
um relacionamento diário. Ainda 
que seja importante criar para a 
frente, é no passado que vamos 
compreender a fi losofi a de cada 
uma”, acredita. 

Ele compara os dois estilos 
de processos seletivos com 
a forma com que as pessoas 
se apresentam em ocasiões 
formais, não necessariamente 
revelando como são de fato no 
dia a dia. “Quantas surpresas não 
temos na vida após uma primei-
ra impressão? Cada pessoa ou 
agência tem um DNA diferente, 
uma forma de pensar e um lega-
do próprio. É preciso conhecê-
lo a fundo para descobrir se há 
empatia”, analisa. 

Do bar par o altar
Para muitos analistas e pro-

fi ssionais atuantes no mercado 
brasileiro, em apresentações 

Guerreiro: “Raramente o briefi ng inicial 
corresponde ao problema real da empresa”

D’Andrea: “O que as agências
vendem é conhecimento acumulado”
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A American Association of 
Advertising Agencies (4 As) 
publicou uma carta no come-
ço de fevereiro conclamando 
seus membros a especificar no 
material da concorrência que 
os direitos sobre propriedade 
intelectual das ideias da agência 
durante o processo seguirão em 
suas mãos até que o anunciante 
a contrate para o serviço. Em 
caso de derrota, o direito auto-
ral permanece com a agência.

O documento foi enviado 
para 30 consultores que auxi-
liam as principais agências do 
mercado em suas concorrên-
cias e foi assinado por 46 das 
55 associadas.

O debate sobre propriedade 
intelectual não é novo, mas a 
iniciativa da entidade indica 
que ele está se tornando um 
grande problema. Conforme 
a recessão reduz as margens 
de lucro das agências, e os 
anunciantes olham mais para a 
mesa de compras para reduzir 

Pelo direito autoral
os custos de marketing, as 
agências tentam proteger o seu 
pedaço da torta. 

De acordo com Tom Finne-
ran, diretor executivo de servi-
ços administrativos de agências 
da 4 As, nos últimos meses as 
agências reclamaram sobre 
clientes que queriam ser donos 
de ideias e trabalhos exibidos 
durante a concorrência. 

Os consultores ouvidos por 
AdAge, de modo geral, concor-
daram com o pedido da entida-
de, mas muitos discordam sobre 
um possível crescimento dessa 
tendência. Outros disseram 
ainda que se os anunciantes 
requisitam a propriedade inte-
lectual é porque eles tencionam 
pagar por ela. E ressaltam que 
o grande medo das empresas 
é de serem processadas por 
uma agência que perdeu a con-
corrência se uma ideia similar 
apresentada pela concorrente 
vencedora chegar à mídia. 

Da AdAge

de credenciais ou em conversas 
informais com algumas agências 
podem valer bem mais que a 
frivolidade das opções criati-
vas expressas em comerciais e 
anúncios. Muitas vezes, a con-
corrência não simula o que de 
fato o cliente está comprando: o 
relacionamento.

“Concorrência com apre-
sentação de campanhas é como 
conhecer uma mulher no bar, 
passar a noite com ela e se ca-
sar na manhã seguinte. Nessas 
situa ções, é muito comum fingir 
ser o que não é. Em uma relação 
comercial de anunciante com 
agência é preciso mais que isso 
para ir ao altar”, compara Mario 
D’Andrea. “É como se pedisse 
para ser impressionado em vez 
de conhecer melhor a parceira”, 
completa. A sua equipe da JWT 
venceu o mais recente processo 
de seleção realizado com parâ-
metros não especulativos para as 
Pernambucanas, em disputa final 
com AlmapBBDO e Publicis.

O processo de seleção durou 
três meses e foi coordenado pela 
consultoria SPGA. Inicialmente,  
as agências apresentaram suas 
credenciais, exibiram seus prin-
cipais cases e discorreram so-
bre a capacidade de atendimen-
to na área do varejo. A etapa 
final foi focada nos modelos de 
trabalho de cada pretendente, 
além da negociação comercial 

e contratual com o anunciante. 
Não houve apresentação de 
campanhas. “Tivemos conver-
sas sobre o mercado de varejo 
e o crescimento da classe C. 
O que as agências vendem é 
conhecimento acumulado”, 
sustenta D’Andrea.

O método da SPGA tem ten-
tado substituir a apresentação 
de campanhas por perguntas 
que provoquem a agência a ex-
pressar suas convicções e suas 
condutas em situações de crise, 
por exemplo — o que envolve, 
no máximo, “especulação de 
pensamento”. “Em alguns ca-
sos muito significativos, temos 
saído do esquema clássico, com 
dez agências investindo até R$ 
50 mil em suas apresentações 
de três horas cada. É preciso 
parar com esse carnaval”, su-
gere Guerreiro.

Estima-se que as agências 
invistam, em média, 25% do 
seu tempo em concorrências. 
O cálculo é de David Wethey, 

fundador da AAI – Agency As-
sessments International. Entre 
as regras que sugere aos anun-
ciantes, a AAI, de Wethey, inclui 
justamente a recomendação de 

que o briefing pode pedir tudo, 
menos uma campanha: “Deem-
nos ideias, mas não tragam 
anúncios e comerciais”.

*colaborou Robert Galbraith

Lacerda: “É no passado que vamos 
compreender a filosofia da agência”
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