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Escolher a melhor agência para cuidar da nossa conta sempre foi um problema difícil, mesmo 
para os anunciantes mais experientes. Mas já houve época em que esta escolha era mais fácil 
do que hoje, pois as agências tinham diferenças aparentes mais marcantes entre si. Lembro-
me bem de que era capaz de identificar as agências, pelos comerciais que via na televisão, 
com uma margem de acerto sempre superior a 80%. 
 
Mas o fato de que hoje os comerciais e anúncios se parecem, como resultado do avanço 
técnico e criativo generalizado, não significa que as agências são todas iguais. O que vemos na 
imprensa, e nos veículos eletrônicos, é apenas a ponta do iceberg que esconde, muitas vezes, 
diferenças sensíveis de filosofia criativa, estratégia e resultados. Os grandes anunciantes 
sabem disso e procuram minimizar os riscos quando escolhem uma nova agência. Alguns 
chegam até a contratar os serviços de consultorias especializadas e garantem que se trata de 
dinheiro bem gasto, pois a porcentagem de acertos aumenta consideravelmente. 
 
Conhecemos bem o trabalho de algumas dessas consultorias e sabemos que todas têm um 
traço em comum: evitam solicitar campanhas especulativas, baseando a sua recomendação 
em uma soma de outros fatores. Infelizmente, porém, muitos anunciantes não seguem este 
procedimento e continuam acreditando nas famigeradas campanhas especulativas, 
aproveitando-se do clima de competição exacerbada entre as agências de propaganda. Não 
hesitam em convidar quatro ou cinco agências, fornecem um briefing sumário e esperam que o 
milagre aconteça. Por seu lado, algumas agências pagam na mesma moeda e contratam 
freelancers que entregam as campanhas e desaparecem de cena. Francamente, não há nada 
de científico nessas concorrências, mas, pela lei das probabilidades, sempre haverá uma 
campanha melhor do que as outras, pelo menos sob o ponto de vista do anunciante. Escolhe-
se então essa campanha, e entrega-se à agência responsável uma conta de milhões de reais, 
com uma margem de segurança igual a que se conseguiria jogando-se uma moeda para o ar. 
 
PROBLEMA DE ÉTICA 
 
Além de se constituir em simples perda de tempo, a prática das concorrências especulativas 
pode também ser considerada um problema ético. Não é raro ouvirmos queixas sobre desvios 
de conduta de ambas as partes. Pelo menos, é essa a opinião de Geraldo Alonso Filho, 
presidente do Conselho de Ética da Abap. Em conversa conosco, Alonso revelou que o 
Conselho pretende propor um conjunto de normas que impeça ou dificulte essa prática da 
concorrência especulativa, a serem seguidas por todas as agências afiliadas à Abap. Deste 
código de normas deverá constar sem dúvida a obrigatoriedade de se remunerar o trabalho 
das agências que perderem a concorrência. 
 
VALORES CULTURAIS NÃO PODEM SER ESQUECIDOS 
 
Recentemente, no processo de escolha de uma nova agência, conduzido por um banco 
multinacional, o fiel da balança foram as crenças e valores da agência vencedora. Pesaram na 
decisão traços culturais como a ética nas relações, respeito ao ser humano, responsabilidade 
social e missão de servir. Na verdade, só uma agência com estes valores pode garantir 
criatividade a longo prazo, pois atrai e mantém os melhores criadores, oferecendo-lhes um 
ambiente criativo mais estimulante e a certeza da realização pessoal. 
 
Enfim, acertar na escolha dá trabalho, mas se é verdade que a parceria entre cliente e agência 
equivale a um casamento, é preciso que os noivos se conheçam muito bem, antes de subirem 
ao altar. 
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