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Meio & Mensagem — No artigo Mapping the Journey from Idea-
to-Demand (“Mapeando a viagem entre a ideia e a demanda”), 
você defende com Philip Kotler o mapeamento de processos 
para tornar a criatividade mais efetiva. O marketing está atra-
sado nessa necessidade?
Robert Shaw — A ideia principal do texto é que o marketing é 
provavelmente menos eficiente do que qualquer outra função 
do negócio de uma empresa, pois gera muitos desperdícios. Na 
verdade, historicamente o marketing sempre foi considerado ine-
ficiente. Há 100 anos, um homem de negócios, John Wannamaker, 
disse que metade do budget do seu marketing era desperdiçada e 
ele não sabia qual das metades era. O problema é que o marketing 
de hoje não direcionou esses desafios levantados por ele há tanto 
tempo. Por isso, quando olhamos para a cadeia de fornecedores 
e empresas de 20 anos atrás, a maioria se modernizou, ficou 
mais eficiente e computadorizada. Mas por muito tempo não 
vimos esse tipo de mudança no marketing, que só começou 
a andar nesse sentido alguns poucos anos atrás. No artigo, 
mapeamos o processo que começa no momento em que gente 
criativa traz as ideias, passando pela produção, distribuição 
pelas diversas interfaces de contato com o consumidor e pelo 
retorno da mensagem deste, o que gera uma nova demanda. 

M&M — Que movimentos marcaram essa mudança recente do 
marketing, mesmo que ainda pequena?

Shaw — A primeira foi quando a mídia se separou da rede de 
agências, o que ocorreu nos Estados Unidos e Reino Unido 
de 10 a 20 anos atrás. Essa nova rotina trouxe maior poder 
de contabilidade na compra de mídia e maior transparência. 
Mais recentemente, as empresas de produção, que costu-
mavam estar escondidas na agência, estão agora claramente 
separadas, e fazendo muitos investimentos em tecnologia. 
Com isso, começaram a surgir grandes produtoras na Europa 
e Estados Unidos. Outra grande tendência é o crescimento 
da análise do marketing. As empresas estão fazendo muito 
mais esforços para demonstrar o retorno sob investimento. 
 
M&M — Você citou a separação das agências de publicidade 
e mídia. Você aprova o modelo brasileiro, em que elas estão 
reunidas?
Shaw — Na verdade, eu não recomendo um modelo ou outro 
especificamente, mas se você faz compra de mídia em bene-
fício de seu cliente, deve fazê-lo com o melhor controle de 
dados possível, esclarecendo-os para o cliente. Não importa 
se é feito pela agência. As grandes questões são a eficiência 
do processo e a disponibilidade da informação. Mesmo no 
modelo norte-americano-europeu, muitas agências especia-
lizadas em mídia não fazem um bom trabalho no sentido da 
transparência para o anunciante — o que também vale para 
as agências de publicidade, que não têm uma visibilidade boa 

do que elas estão fazendo. As métricas normalmente se ba-
seiam em confiança diante da relação. O problema é que, por 
causa disso, os clientes estão confiando cada vez menos no 
processo de compra de mídia. Eles querem transparência.

M&M — Mas o que as agências devem fazer, então?
Shaw — Tanto do lado da produção da publicidade quanto 
da distribuição de mídia é necessário investimento em 
tecnologia. Um problema adicional é que as empresas de 
compra de mídia têm a conta do cliente inteiramente base-
ada na confiança; contudo, ao menos na Europa, cada vez 
mais e mais os anunciantes têm contratado auditorias para 
as agências, de forma a revisarem algumas práticas muito 
estranhas adotadas por elas e que, sinceramente, não eram 
as mais honestas. É um custo grande para o anunciante 
comprar US$ 30 milhões em mídia sem fazer auditoria.

M&M — Durante a recessão, a economia dos Estados Unidos 
caiu na faixa de 6%, e o mercado publicitário, na faixa de 15% 
(no Brasil a publicidade cresceu acima da economia). Que lições 
esse fato traz para o mercado?
Shaw — Em todas as recessões, a publicidade cai ao menos 
duas vezes mais do que a economia. E isso é um sinal claro 
de que os clientes não confiam nas agências. Os executi-
vos, inclusive os presidentes, não confiam. Se a economia 

Robert Shaw

“Anunciantes 
não confiam  
em agências”
“Você conquistou muitos prêmios com sua criatividade, mas o 
diretor financeiro e o CEO do anunciante não estão nada impres-
sionados. Eles reclamam sobre caos, falta de transparência e sus-
peitam que as agências estejam roubando dinheiro.” Esse trecho 
de um artigo que Robert Shaw, físico nuclear e consultor de marketing e negócios, 
escreveu com Philip Kotler mostra o quanto o marketing precisa de métricas. Os 
dois propuseram um modelo para mapear a lógica da publicidade, começando  
pela idealização da campanha e terminando no retorno do consumidor. Desse modo, é possível descobrir 
desconexões, gargalos e desperdícios na comunicação, mas de modo que a lógica não destrua a mágica da 
publicidade. Nesta entrevista concedida durante visita ao Brasil a convite da Arizona, o professor Shaw 
indica as saídas para as agências transformarem seu produto criativo em uma ferramenta mais eficiente, 
transparente e reconhecida pelos anunciantes.
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“Em todas as recessões, a publicidade 
cai ao menos duas vezes mais do que a 

economia. E isso é um sinal claro de que 
os clientes não confiam nas agências. 

Os executivos, inclusive os presidentes, 
não confiam. Se a economia cai 6%, e 

tudo estivesse correto com as agências, 
elas não cairiam mais do que isso. Isso 

denota falta de confiança e é uma das 
razões pela qual novos modelos de 

agências estão aparecendo.”

cai 6%, e tudo estivesse correto com as agências, elas não 
cairiam mais do que isso. Isso denota falta de confiança e 
é uma das razões pelas quais novos modelos de agências 
estão aparecendo. E elas só irão retomar esse espaço com 
transparência. Um exemplo de modelo são as agências de 
produção, que tem toda a informação nas mãos, com o po-
der de deixá-la disponível ao cliente, algo que as agências 
tradicionais não costumam fazer. Estou convencido que 
esse é o modelo do futuro.

M&M — Você acredita que há algumas disciplinas do marketing 
que são mais mensuráveis e eficazes do que outras?
Shaw — Todas estão na mesma situação. Reclama-se muito 
da efetividade da TV, mas em muitas situações ela segue 
sendo muito eficaz. Fizemos uma consultoria para a Univer-
sal Music que investe US$ 17 milhões em TV todos os anos e 
descobrimos que boa parte do que eles compram é eficaz e 
traz lucro. O comercial de um novo álbum de um grupo pop 
faz as pessoas saírem de casa no dia seguinte e comprarem. 
Mas também é verdade que, com o crescimento de redes 
sociais e mídias digitais, há uma mudança de audiência, 
tornando mais difícil alcançar as pessoas, especialmente 
os mais jovens que passam mais tempo no Facebook. Meus 
filhos de 16 e 8 anos quase não veem mais TV. Será um 
problema para a TV. A grande questão é se a publicidade, 
como a costumávamos conhecer, irá afetar esse grupo de 
novo. O mix de marketing deverá ser muito diferente, mas 
eu não tenho bola de cristal para dizer qual será. Há 20 
anos, havia publicidade na TV, impresso e rádio. Hoje, é 
necessário produzir uma quantidade colossal de material 
para se conseguir o mesmo efeito de 20 anos atrás. E isso, 
claro, não pode ocorrer sem alguma automação. É tanta 
coisa que o pessoal da criação deve pensar que trabalha 
em uma fábrica, não em uma agência. Na Europa, os líderes 
de agências estão mais assustados e tentando entender o 
papel da agência neste novo momento, conforme aparecem 
as novas mídias.

M&M — Mas essa questão da métrica não tem um limite? Por 
exemplo, é possível medir em números frios o impacto de uma 
propaganda no valor da marca a longo prazo?
Shaw — Inevitavelmente, nem tudo é tão preciso. Mas é pos-
sível fazer o melhor com os dados disponíveis. É comum ter 
partes do mix de marketing, como o valor das marcas, para 
as quais nos baseamos em evidências que apenas sugerem 
que há investimentos melhores do que outros. O que se pode 
fazer é entender onde investir seu dinheiro na publicidade, 
mesmo que guiado por medidas não precisas. No caso do 
impacto de longo prazo nas marcas, temos na consultoria 
uma técnica de modelação para tentar medir. Descobrimos 
que é possível construir modelos que relacionam a lucra-
tividade da empresa a longo prazo ao investimento em 
marketing no período. 

M&M — Quais são as empresas que possuem processos de 
marketing já em um estágio bem resolvido?
Shaw — As empresas de bens de consumo seguem como as 
melhores, porque elas já fazem isso há muito tempo. Exem-
plos como Procter & Gamble, Unilever e Reckitt Benckiser 
desenvolvem suas capacidades de marketing há décadas. 
E elas sabem que, de vez em quando, precisam mudar. Um 
executivo de marketing da P&G disse há uns cinco anos que 
todo o processo de marketing da empresa estava quebrado 
e que precisavam arrumar. E se essa empresa acha que tem 
de arrumar, imagine as outras. É preciso agilizar o processo, 
que custa tempo e dinheiro. A automatização reduziu o 
tempo entre o início e o fim da produção em todos os outros 
mercados, e isso está ocorrendo agora no marketing, que 
começa a reduzir o tempo gasto com esforços menores. Em 
algumas agências tradicionais, ainda há sacolas cheias de 
materiais importantes sendo levadas por motoqueiros, com 
risco de serem perdidas. É loucura!

M&M — Diante disso, o modelo de agência atual, com grandes 
redes e pequenas shops, continuará tendo fôlego?
Shaw — Eu acho que o cenário será bem diferente. Em ou-
tros segmentos da economia, há 20 anos muitas empresas 
pequenas começaram a se fundir e investir em mais tecno-
logia e logística para sobreviver — e é preciso ser grande 
para conseguir fazer isso. As agências pequenas perceberão 
que, mesmo elas sendo brilhantes, não faz sentido que elas 
façam toda a produção. Os clientes terão sistemas de geren-
ciamento que mapeiam todos os processos, que precisarão 
ser integrados ao sistema da agência, que precisará investir 
em tecnologia. Com a disseminação da tecnologia, isso será 
padrão na relação entre agências e anunciantes.

M&M — Então, as agências grandes terão mais capacidade de 
sobreviver?
Shaw — As shops especialistas em criatividade continuarão 
porque sempre precisaremos de pessoas criativas com suas 
ideias. Mas as empresas de produção e de compra e venda de 

mídia precisarão ser maiores e ter mais tecnologia. O WPP, 
por exemplo, unificou suas agências de mídia no Group M 
(composto por Mediaedge:cia, Mindshare e MediaCom). 
Isso sugere que haverá nos próximos anos um movimento 
de consolidação nesses grandes grupos. Muitas agências 
pequenas irão se fundir para ganhar força, mas as shops de 
criação continuarão separadas. E haverá espaço também 
para as redes de publicidade maiores. 

M&M — Ou seja, os próximos anos reservam mudanças profun-
das no mercado de agências, correto?
Shaw — Basicamente, elas precisarão fazer mais e mais 
trabalho pelo mesmo dinheiro. Algumas continuarão traba-
lhando por muitas horas, mas outras aprenderão a encontrar 
maneiras mais rápidas e eficientes de fazer as coisas. E são 
essas que irão liderar o novo mercado. Visitei há dois anos 
uma agência no Reino Unido que tinha 40 funcionários. Os 
seus líderes decidiram então fazer algo diferente, e inves-
tiram dinheiro para comprar tecnologia e contratar três 

mestres em administração. E não é muito comum ver gente 
fazendo análise de negócios e de processos do anunciante 
dentro das agências. Hoje, eles cortaram 40% dos gastos 
com produção e estão crescendo como loucos.

M&M — Mas a gente não pode argumentar que, se as agências 
fizerem uma comunicação mais eficiente para os clientes, eles 
irão investir menos em publicidade?
Shaw — Por um lado, sim, é verdade. Mas, por outro — e o 
nosso trabalho para a Universal Music mostrou isso —, a mo-
delagem de processos fez com que o anunciante percebesse 
mais rapidamente que a campanha estava sendo efetiva. E 
assim eles acabaram investindo mais dinheiro ainda. Não sei 
se as empresas pensarão dessa mesma maneira; porém, pelo 
lado lógico, se você é o diretor financeiro de um anunciante 
e alguém lhe mostra os números e dados, você perceberá 
que o trabalho estará indo bem e não haverá cortes. Essa 
redução de investimento vai acontecer se as coisas não 
estiverem funcionando.

M&M — Quais são os profissionais do futuro na publicidade?
Shaw — O momento representa um grande desafio para os seto-
res de treinamento e educação. O problema é que há centenas de 
cursos e poucos especializados no que realmente é necessário. É 
preciso uma mudança para uma nova agenda. Para mim, sempre 
haverá espaço para pessoas que tentam entender as mudanças 
nos hábitos de consumo de mídia dos consumidores, que irão se 
alterar a cada ano. A mídia fica mais complicada e fragmentada, 
precisaremos de especialistas técnicos em ferramentas como 
Twitter e Facebook. O único problema disso é que o Twitter 
pode sumir daqui a alguns anos e as pessoas não podem dedicar 
suas vidas a somente uma ferramenta. Nos últimos três anos vi 
o surgimento de ultraespecialistas como nunca. Eles conhecem 
muito bem uma determinada coisa, mas fora disso não conhe-
cem nada, e a tecnologia passa. Se as grandes agências forem 
sensíveis, elas irão desenvolver líderes que sejam especialistas 
em algum setor, mas que tenham conhecimento de negócios. 
Alguns anunciantes reclamam da falta de conhecimento de 
negócios das agências e isso terá de mudar. 
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