
Agências buscam melhor rentabilidade 
Kelly Dores, Paulo Macedo e Teresa Levin 
 
O projeto de criar regras para as concorrências privadas, a agenda positiva firmada entre Abap 
(Associação Brasileira das Agências de Publicidade) e Fenapro (Federação Nacional das 
Agências de Propaganda), e o avanço do Projeto de Lei 197, que pede especificidade para as 
licitações públicas de publicidade, foram considerados os pontos mais relevantes  do 7º Ebap 
(Encontro Brasileiro das Agências de Publicidade). A constatação é de Luiz Lara, ceo da 
Lew’Lara/TBWA e presidente da Abap. O Ebap foi realizado nos últimos dias 8 e 9, no Rio de 
Janeiro, reunindo cerca de 400 executivos. 
 
A busca pela rentabilidade das agências, que hoje têm margem em torno de 4%, foi outro 
ponto destacado por Lara. “As agências precisam aumentar margem, mas também devem ter 
o compromisso de reinvestir o dinheiro na qualificação dos seus profissionais”, falou ele. 
 
Júlio Ribeiro, presidente da Talent, que participou do painel “Como criar valor para os clientes 
que resulte em rentabilidade das agências”, também condenou a taxa zero de remuneração 
das agências. O presidente da Abap explicou que a Carta do Rio de Janeiro, prevista 
inicialmente para ser divulgada ao final do encontro, deve sair em até duas semanas. “Agora 
vamos sentar para redigir a carta”, afirmou Lara. 
 
Sobre a ideia de criar regras para as concorrências privadas, ele ressaltou que será um passo 
muito difícil, mas que assim como parecia impossível criar há 30 anos o Conar (Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária), trata-se de um objetivo que tem de ser 
perseguido. “Já temos estudo sobre o assunto e vamos discutir isso com ABA e Fenapro”, 
pontuou Lara. 
 
Sobre a pesquisa “Como o brasileiro percebe a propaganda”, feita pelo Ibope, Lara disse que o 
resultado surpreendeu positivamente, mas que o dado de que 64% avaliam que a publicidade 
de bebidas destiladas, cervejas e vinhos deveria ser proibida preocupa. “Temos de ficar 
atentos, com campanhas mais educativas, senão vai haver restrição das bebidas. E se proibir é 
ruim”, observou o presidente da Abap. 
 
Futuro 
 
“Sem encantamento não há engajamento”. A ideia foi defendida por Marcello Serpa, sócio e 
diretor geral de criação da AlmapBBDO, em sua apresentação durante o 7º Ebap. Ele 
participou do painel “O futuro da comunicação e das agências de publicidade”, que fechou o 
encontro. Para ele, este conceito deve ser aplicado em qualquer plataforma, não importa a 
mídia. Serpa também alertou que os clientes e marcas têm que entender que acabou a 
infalibilidade papal. “Se até o Papa Bento XVI vive o momento que está vivendo, pode 
acontecer com qualquer um. Acabou esta história de que as marcas são infalíveis, que dá para 
controlar todas as mídias”, disse. Para ele, o poder se transferiu da mente dos publicitários 
para a mente do consumidor, quando foi criado o controle remoto, em 1957. 
 
João Batista Ciaco Neto, presidente da ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes) e diretor 
de marketing e publicidade da Fiat, defendeu a gestão holística da marca. “Eu não quero uma 
agência full service, mas uma agência que mergulhe na marca, que tenha o entendimento do 
todo”, disse. Ele informou que na Fiat, há a preocupação com o consumidor do futuro e como 
ele escolherá carros. Ciaco fez o comentário ao mostrar imagens de crianças usando o iPad e 
jogando advergames. 
 
Já Jairo Leal, presidente executivo da Editora Abril, apresentou diversos dados, entre eles, que 
o Brasil será a quarta economia mundial até 2020. Segundo ele, o mercado brasileiro também 
saltará de 70 milhões de consumidores em 2010 para 110 milhões em 2020 e com um poder 
aquisitivo muito maior do que hoje em dia. O PIB brasileiro sairá de R$ 2,04 trilhões para R$ 
4,02 trilhões no mesmo período, enquanto o investimento em mídia saltará de R$ 24 bilhões 
em 2010 para R$ 55 bilhões em 2020. Enquanto isso, os investimentos em internet sairão de 
R$ 1,2 bilhão em 2010 para R$ 6 bilhões em 2020. Leal também defendeu a cobrança de 



conteúdo, de alguma forma, seja com micropagamento ou outro formato, em qualquer mídia, 
para ter qualidade. 
 
Para ele, informação é essencial e não há como o consumidor viver com informações erradas. 
“Senão o mundo caminha errado. A boa informação é o alicerce fundamental da sociedade”, 
disse. Ele encerrou sua fala citando Roberto Civita: quando a agência cria um anúncio não 
movimenta só a economia, mas ajuda o Brasil a ter progresso com o desenvolvimento 
democrático. 
 
O painel contou com a participação de Octavio Florisbal, diretor geral da TV Globo. Ele 
destacou a sua crença no crescimento do Brasil e nos mercados regionais, citando as 
microrregiões que estão se formando no País e a capacidade de emponderamento delas. 
Apesar da TV Globo já investir em múltiplas plataformas, ele acredita que a TV aberta ainda 
vai prevalecer por um bom tempo, pois grande parte da população brasileira entrou no 
mercado de consumo agora. Florisbal também citou um dado impressionante: a Globo é a 
televisão privada de maior audiência no mundo ocidental. 
 
 

 
 
Agência e cliente têm profunda ligação 
Kelly Dores e Karan Novas 
 
José Galló, diretor-presidente das Lojas Renner, abriu as discussões do 7e Ebap (Encontro 
Brasileiro de Agências de Publicidade), realizado na semana passada no Rio de Janei¬ro. O 
executivo falou sobre "Como transformar uma marca regional em uma marca nacional", 
citando o case da própria rede de lojas de departamentos. 
 
"A Renner tinha oito lojas abertas em 1992 e hoje tem 120 em todo o Brasil. Pulou da crise 
vivida em 1991, com atuação exclusiva no Rio Grande do Sul, para um faturamento de R$ 3 
bilhões ao ano", destacou. 
 
O diretor-presidente da Renner salientou a necessidade de uma ligação profunda entre cliente 
e agência para o futuro próspero de uma marca, além da necessidade de uma relação 
duradoura e que pense em curto, médio e longo prazo. "Iniciamos nosso relacionamento com 
a Paim [agência que administra a conta da Renner] após eles nos terem apresentado um plano 
detalhado de comunicação para cinco anos", declarou o executivo.  
 
Luiz Lara, presidente da Abap, que participou do painel juntamente com Thomaz Neves, diretor 
da Rede Record Rio de Janeiro, aproveitou para analisar o conceito de regionalização e 
nacionalização da relação cliente-agência: "Não dá mais para usar uma linguagem nacional 
para abordar todos os mercados. Para o sucesso de ambas as partes, é preciso que as 
agências regionais se desenvolvam a ponto de atender seus clientes nacionalmente, da mesma 
forma que as agências nacionais precisam, cada vez mais, entender e se dedicar ao público 
regional de seus clientes", falou Lara. 
 
O valor das marcas foi apontado pelos participantes da discussão como o principal elemento de 
desejo dos anunciantes e a preocupação fundamental das agências para que seu trabalho seja 
visto como completo indo muito além do simples auxílio na venda de produtos e serviços. "Ou 
nós publicitários nos qualificamos mais e aprendemos como criar valor para as marcas, 
preservando nossa rentabilidade, ou realmente vamos ficar fora do jogo", completou o pre-
sidente da Abap. Lara comentou que das cerca de 230 agências representadas no Ebap, 130 
estão fora do eixo Rio-São Paulo. "As agências regionais vivem o desafio de ter uma estrutura 
de agência nacional. Apesar do fenômeno da globalização, o uso da linguagem regional vai se 
intensificar. Daí o grande interesse pelo Ebap", ressaltou, acrescentando: "Não podemos 
esquecer que é a agência que cria valor para a marca". 
 
CONSUMO 
 



Gallo também ressaltou que há uma grande oportunidade de negócio no Brasil com a 
estabilidade da economia e a "ascensão social de 25 milhões de brasileiros". "Eles tinham 
antes um consumo básico e agora estão com um consumo mais sofisticado. Esta¬mos vivendo 
um momento muito especial", completou o executivo. 
 
Oportunidade que a Renner está sabendo aproveitar bem. Tanto que este ano inaugura 12 
lojas no País - dez de tamanho convencional (2.500 metros quadrados) nos shoppings e duas 
de menor porte (1.500 metros quadrados) em ruas. 
 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, Lara disse que o mercado publicitário está muito 
otimista, porque "quando o consumo é maior, os investimentos em propaganda também 
crescem". "Este ano a previsão é de que o faturamento do setor cresça 12% em relação a 
2009. Este é um ano midiático, com Copa do Mundo, eleições. Estamos muito otimistas", 
disse. 
 
Segundo o presidente da Abap, hoje o "jogo" é mais complexo e por isso o mercado está se 
organizando, para criar governança.  
 
"Temos de buscar nossos princípios e parâmetros, preservar a rentabilidade das agências e 
também para os clientes, seja ele uma empresa global, nacional ou regional. Somos 
glamorosos quando uma campanha dá certo, vira bordão, mas não podemos achar que é só 
isso", comentou Lara. 
 

 
 
Gestão se tornou elemento crucial 
Teresa Levin 
 
Gestão. O assunto dominou as discussões do painel "Gover¬nança de agência. Antes de tudo, 
uma empresa", realizado no primeiro dia do 7º Ebap (Encontro Brasileiro de Agências de 
Propaganda). Três nomes representativos do mercado publicitário nacional participaram do 
painel: Cyd Alvarez, presidente da ABP (Associação Brasileira de Propaganda) e sócio-
presidente da NBS; Guga Valente, ceo do Grupo ABC, e Antônio Lino Pinto, sócio-diretor da 
Talent. 
 
Dalton Pastore, presidente do Conselho Superior da Abap, foi o mediador e resumiu a sua 
relevância, destacando que gestão é o ponto mais importante a ser colocado, em discussão. "E 
é a primeira vez que debatemos este tema. Nunca, em mais de 30 anos de profissão, 
discutimos este assunto", apontou, lembrando que é obrigação olhar custos e rentabilidade. 
Cyd Alvarez frisou que a gestão de agência é a gestão de talentos. "60% a 70% de nossos 
custos são com pessoas, com talentos. E gestão é manter o desenvolvimento contínuo das 
pessoas, felizes nos seus trabalhos".  
 
Ele lembrou uma pesquisa do Instituto Great Place to Work que apontou que para cerca de 
14% das pessoas o salário é o definidor para que elas deter¬minem se ficam ou não em uma 
empresa. "Mas 54% dão valor ao desenvolvimento profissional. A gestão de pessoas faz com 
que elas vivam mais felizes e criem um ser¬viço, um produto final melhor. Assim conseguimos 
reduzir custos. O turn over tem um custo enorme na empresa", alertou Alvarez. 
 
Ele ressaltou ainda que o mais importante é colocar o assunto em discussão. "Lá atrás, ao 
iniciar uma empresa, era importante ter a criação, a mídia, depois veio o planejamento e, 
atualmente, o digital se tornou fundamental. E a gestão ficava para trás. Mas hoje, sem gestão 
a empresa não existe", defendeu. 
 
EVOLUÇÃO 
"A governança corporativa está em evolução constante. Os grandes anunciantes estão 
evoluindo rápido ou você vai acompanhá-los ou alguém vai fazer isso por você", ressaltou 
Guga Valente. Antonio Lino Pinto lembrou que o termo governança só surgiu em 2001. "É um 



termo novo em discussão", disse. Para ele, há um trabalho de conscientização a ser feito. 
"Para mostrar o que está sendo desenvolvido em termos de gestão.  
 
As agências estão voltadas para servir e às vezes esquecem o negócio que tem que ser gerido. 
Mas existem maneiras de se gerir o negócio sem deixar o cliente de lado", avaliou. Para ele, 
inicialmente o necessário é achar uma maneira de rentabilizar, perpetuar e transmitir para o 
cliente que as agências geram valor. "Mas é um trabalho longo de conscientização e 
investimento em governança. Precisamos de um mix de profissionais como principal ativo, 
precisamos de gente especializada, de RH, que saiba fazer coaching e outras partes de 
formatação do processo", colocou. 
 
Já o presidente da ABP e da NBS alertou que, quando as receitas caem, é necessário ser mais 
eficiente e enfrentar a realidade com gestão. Pastore lembrou ainda que há uma versão cruel 
de um discurso de que a rentabilidade está caindo porque o cliente vê um menor valor no que 
a agência faz. "Isso é falso. Os clientes nunca precisaram tanto do serviço das agências quanto 
agora. A rentabilidade está caindo e a demanda dos clientes aumentando. Algo está errado, 
simples assim", concluiu. 
 
TECNOLOGIA 
Para Guga Valente, um ponto fun¬damental na discussão sobre governança corporativa e 
gestão é a importância da tecnologia. "Temos investido muito para os clientes e pouco para as 
agências. As grandes empresas investem entre 6% e 7% nisso e nós ficamos muito abaixo. E 
a única forma hoje de atuar é com tecnologia". Ele acrescentou ainda que os grandes in-
vestimentos em dinheiro a serem feitos atualmente deveriam ser em tecnologia. "Não estou 
falando em tempo como investimento, pois ele deve ser destinado às pessoas. A inteligência 
das pessoas nunca será substituída, será sempre o maior bem. Mas onde temos que fazer 
investimentos financeiros é em tecnologia", comentou. 
 
Para ele, é fundamental investir em segurança de sistemas, banda para transmissão de dados, 
memória para a digitalização de arquivos, entre outros itens. "Precisamos de muita coisa, não 
tem área específica. A tecnologia não vai revolucionar o nosso setor, mas o mundo". Antônio 
Lino acrescentou que a tecnologia não está pronta. "Tem que ser desenvolvida, são 
investimentos altos", disse. 
 
SUGESTÕES 
O tema "Governança de agência. Antes de tudo, uma empresa" surgiu a partir de sugestões 
dos presidentes dos capítulos regionais da Abap (Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade). "O painel respondeu aos anseios dos 18 presidentes de capítulos da Abap. Ao 
começar a pensar no Ebap, liguei para cada um deles perguntando se o encontro deveria ser 
no Rio, quantos dias deveria ter e que temas deveriam ser discutidos. Todos falavam a mesma 
coisa sobre a importância da discussão de como tocar o negócio, a rentabilidade, o futuro das 
agências", informou Clóvis Speroni, presidente do Capítulo Rio da Abap e sócio e diretor de 
planejamento da Agência 3. Até por conta disso, o debate após o painel contou com muitas 
perguntas e algumas sugestões.  
 
"Muitos mandaram perguntas questionando se as universidades não deveriam incluir no 
currículo uma cadeira de gestão", contou Pastore. Também surgiu a idéia de ter cursos rápidos 
e produtivos voltados para o tema. 
 

 
 
Abap e Fenapro estabelecem agenda comum 
Kelly Dores 
 
 
Pela primeira vez, os dirigentes nacionais e regionais da Abap (Associação Brasileira das 
Agências de Publicidade) e da Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda) 
reuniram-se na última quinta-feira (8), no Rio de Janeiro, antes da abertura do 7º Ebap 
(Encontro Brasileiro das Agências de Propaganda), para estabelecer uma agenda comum. O 



objetivo da união histórica das duas entidades é estimular o crescimento e desenvolvimento 
das agências em todo Brasil. 
 
As duas entidades assinaram uma declaração conjunta de princípios e objetivos em defesa da 
propaganda. A carta prevê, entre outros pontos, apoio ao Cenp (Conselho Executivo das 
Normas-Padrão) na defesa do modelo brasileiro de agências de publicidade, apoio à melhoria 
das práticas das licitações públicas federais, estaduais e municipais; apoio ao Conar (Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária) na defesa da autorregulamentação pela 
liberdade de expressão comercial e atuação conjunta para o fortalecimento dos mercados 
regionais. 
 
“A Abap e Fenapro, embora desenvolvam ações próprias, têm uma grande agenda comum em 
defesa da indústria da comunicação, da propaganda e do aprimoramento das práticas do 
setor; em defesa do nosso modelo de negócio, das parcerias que fazemos com as autoridades 
pelas melhorias da legislação, em defesa da liberdade de expressão e a favor de uma agenda 
de capacitação dos nossos profissionais e da melhoria da rentabilidade”, afirmou o presidente 
da Abap, Luiz Lara. 
 
“A força da propaganda e dos negócios regionais é cada vez mais percebida por todo o setor. 
Nunca se falou tanto na importância dos mercados regionais, e isso ficou evidente no IV 
Congresso, em que o tema foi amplamente discutido e destacado, bem como no Fórum 
Mercados Brasileiros, promovido pela Fenapro e ABA”, afirmou Ricardo Nabhan, presidente da 
Fenapro (veja íntegra do acordo nesta página). 
 
Repercussão 
 
“Esse evento é um divisor de águas. Isso começa na percepção do mercado com a reunião 
entre Abap e Fenapro que antecedeu o início do Ebap. Iniciamos uma nova etapa na discussão 
do negócio, com um novo tom. As entidades resolveram se falar, porque o momento exige. As 
agências precisam ser percebidas sob o ponto de vista dos negócios, só a criatividade não 
basta mais.” 
Eduardo Crivelle 
Remat Group 
Mato Grosso do Sul, São Paulo e Brasília 
 
“A união entre Fenapro e Abap é indiscutível. É tão óbvio que seria ridículo se não acontecesse. 
Levantei o problema que atinge muito o interior do País. O mercado tem de passar a olhar 
diferente a remuneração das agências. No interior, a remuneração está muito achatada, 
porque a legislação de descontos do Cenp é a mesma para todos os estados. O problema é que 
30 segundos no horário nobre da Globo, no Mato Grosso, por exemplo, custam R$ 3,5 mil, 
enquanto que em São Paulo custam R$ 70 mil. Ganhamos muito menos e temos o mesmo 
trabalho para colocar uma campanha no ar.” 
Luiz Gonzaga Júnior 
Genius 
Mato Grosso 
 
“Acho que é um momento inédito no mercado os profissionais discutirem assuntos comuns, 
principalmente com relação à gestão das agências. A tendência é dar um salto profissional 
imenso.” 
Marcelo Heidrich 
Ponto de Criação 
São Paulo 
 
Os dez mandamentos: 
 
1- A defesa da propaganda como um instrumento da livre iniciativa que informa, educa e 
entretém, construindo Marcas, desenvolvendo a economia, sempre em respeito à liberdade de 
escolha dos consumidores; 
 



2- Apoio ao Cenp na defesa do modelo brasileiro de Agências de Publicidade; 
 
3- Apoio à melhoria das práticas das licitações públicas federais, estaduais e municipais; 
 
4- Apoio ao Conar na defesa da autorregulamentação, pela liberdade de expressão comercial; 
 
5- Formação e requalificação dos recursos humanos das Agências de Publicidade  
visando à melhoria constante na prestação de  
serviços de comunicação; 
 
6- Divulgar a propaganda como grande emuladora dos mercados dentro do princípio de 
comunicar e crescer; 
 
7- Promover oficinas e seminários de Gestão, de novas mídias, licitações, legislação de direitos 
autorais, sempre buscando o aperfeiçoamento da governança da nossa indústria da 
comunicação; 
 
8- Busca pela gestão produtiva,  
garantindo a valorização, a rentabilidade e a prosperidade das Agências, de seus parceiros de 
produção e dos veículos de comunicação; 
 
9- Fortalecimento dos mercados regionais, apoiando a diversidade de culturas, em respeito aos 
hábitos e atitudes dos consumidores locais; 
 
10- Construirmos juntos o futuro do nosso negócio, com Agências rentáveis alicerçando uma 
indústria de comunicação forte e independente, porque somos a indústria que move todas as 
outras indústrias. 
 

 
 
Agências exigem regras para concorrência 
Kelly Dores 
 
Com o intuito de acabar com as concorrências especulativas, dirigentes de agências, em 
conjunto com a Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), propuseram, durante 
as reuniões do 7º Ebap (Encontro Brasileiro das Agências de Publicidade), a criação de regras 
para as concorrências privadas. A ideia é que as concorrências publicitárias sejam cadastradas 
pela Abap. Objetivo é tornar o processo mais transparente para todas as partes envolvidas, 
reduzir o número de concorrências e também criar uma remuneração para as agências. 
 
“Concorrências especulativas com dez ou mais agências prejudicam a valorização da marca e a 
rentabilidade das agências. Na maior parte das vezes, o cliente abre a concorrência e a 
agência que detém a conta nem é avisada", disse Alexandre Gama, presidente da 
Neogama/BBH. Ele comentou que a Inglaterra passa pelo mesmo problema assim como outros 
países europeus. “Na Bélgica, por exemplo, agências de publicidade chegaram a fazer uma 
greve, pedindo transparência nos processos”, contou. 
 
O assunto foi levantado várias vezes nas discussões do Ebap. Dalton Pastore, presidente do 
Conselho Superior da Abap, afirmou que as concorrências especulativas criam um círculo 
vicioso e que a intenção da criação de regras é proteger não somente as agências, mas 
também anunciantes e fornecedores. O problema é o excesso, disse ele. “Muitas empresas 
fazem concorrência o tempo todo. Isso vai se realimentando. Surgiram até empresas 
especializadas em coordenar concorrências”, falou Pastore. 
 
Segundo o executivo, a ideia de cadastrar na Abap as agências que participaram de 
concorrências é uma forma de reafirmar as regras. “Essa é uma ideia que ainda está sendo 
formatada. Vamos, inclusive, ouvir a ABA (Associação Brasileira dos Anunciantes) para 
prosseguir com o projeto. Queremos um documento que crie proteção à indústria”, explicou 



Pastore. Ele também lembrou que no guia de boas práticas da ABA há citação para regras de 
concorrências, “mas infelizmente elas não são seguidas”. 
 
Fábio Fernandes, presidente da F/Nazca S&S, sugeriu que haja limite de agências nas 
concorrências e destacou a falta de foco das empresas quando abrem concorrência. “Minha 
sugestão é que exista um limite de número de agências. Hoje é tão fácil e barato fazer 
concorrências que na maior parte das vezes as empresas não se dão ao trabalho de definir o 
foco da agência que estão procurando para atender sua conta. Quando são divulgadas as 
agências que participam do processo, não conseguimos encontrar nenhum denominador 
comum. Não dá para saber qual o perfil de agência que o cliente procura, se é com foco em 
planejamento ou criação, por exemplo”, comentou Fernandes. 
 
Relação duradoura 
 
João Cox, presidente da Claro, que participou do painel “Como criar valor para os clientes que 
resulte em rentabilidade para as agências”, citou que a relação entre uma empresa e uma 
agência de publicidade deve ser duradoura. “A construção da marca é algo muito estratégico e 
não deve ser objeto de revisões periódicas como uma compra de material de escritório. A 
relação entre agência e anunciante deve ser de longo prazo. As agências têm capacidade de 
enxergar coisas que nós não temos”, destacou Cox. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 12 abr. 2010, p. 9-12.  


