
Agências, anunciantes e veículos apontam que 
a chegada dos birôs de mídia ao Brasil trans
formaria o espaço publicitário em commodity 
e continuam resistentes ao modelo comercial, 
apesar da internacionalização do mercado 
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É fato que o mercado publicitário brasileiro está entre os 
melhores do mundo. E são muitos os argumentos que 
confirmam tal posição: o país é constantemente destaque 
nas premiações mundiais mais importantes, além disso, 
não apenas a criatividade é o ponto alto da propaganda 
nacional como o potencial de negócios e o crescimen
to da economia e do consumo têm sido motivos para a 
chegada e o aumento da participação de grandes players 
mundiais, atraídos por projeções de 9,5% de ampliação da 
economia para 2011. Entre os principais grupos estran
geiros no Brasil, estão o inglês WPP, os estadunidenses 
Omnicom e Interpublic, os franceses Publicis e Havas e 
o britânico Isobar. Além da agência japonesa Dentsu, que 
aumentou seus investimentos no país em 2010, e a R/GA e 
Wieden+Kennedy que chegaram aqui no ano passado. 

Com a presença das grandes agências e a influência 
de suas holdings no Brasil, ressurge um debate que se i n 
tensificou no mercado há três anos, mas que já deu lugar 

à polêmica para ser discutido de forma mais madura: a 
possível entrada dos birôs de mídia no mercado brasilei
ro. Conhecidos pela comercialização de espaço publici
tário, eles surgiram no mercado internacional há aproxi
madamente 20 anos. Seus formatos variam de país a país 
e podem ser desde independentes, como os brokers, ou 
os in house-media buying vinculados às agências e anun
ciantes. No Brasil, a francesa Carat, que hoje pertence ao 
Omnicom, tentou prospectar clientes entre 2000 e 2001, 
mas deixou o país após não ter conseguido fechar ne
gócio com os veículos. A internacionalização e o alinha
mento dos métodos das grandes agências alinhadas, no 
entanto, sempre fazem ressurgir o tema, agora com mais 
musculatura, mas de maneira mais discreta e sutil. 

A T U A Ç Ã O NO BRASIL 
Para muitos especialistas, os birôs não tiveram êxito 
no Brasil pelo modelo consolidado e vitorioso do mer-



cado de publicidade nacional. Além 
disso, as entidades do setor, como 
Associação Brasileira de Anuncian
tes (ABA), Associação Brasileira de 
Publicidades (Abap), Associação Bra
sileira de Emissoras de Rádio e Tele
visão (Abert), Associação Brasileira 
de Televisão por Assinatura (ABTA), 
Associação Nacional de Editores de 
Revistas (Aner), Associação Nacional 
de Jornais (ANJ), Central de Outdoor 
e Federação Nacional das Agências 
de Propaganda (Fenapro), julgaram 
que o formato nacional não compor
ta tais modelos de agências de co
mercialização. Caio Barsotti, diretor 
executivo do Conselho de Normas 
Padrão (Cenp), comenta o porquê da 
não adequação desses modelos no 
Brasil: "Houve algumas tentativas 
desse tipo de atividade aqui. Eu não 
identifico nenhuma ilegalidade na 
existência dessas empresas dentro 
do ordenamento jurídico, mas o que 
ocorre é um pacto muito bem defi
nido entre agências, anunciantes e 
veículos sobre qual o melhor modelo 
comercial de sustentação da opera
ção brasileira", aponta. 

A dificuldade dos birôs entrarem 
no Brasil não está somente relacio

nada à união de diversas entidades 
e a um mercado regulado. Mas à 
complexidade de um país altamente 
segmentado e com meios regionais 
estabelecidos e bastante relevantes, 
pulverizando os espaços de mídia. 
Além do fato de que no Brasil as 
emissoras de TV aberta e a cabo, os 
jornais e as revistas preferem fazer 
a comercialização de seus espaços 
de forma diversificada por meio das 
agências, que chegam a 4 m i l em 
todo o território nacional. Orlando 
Marques, presidente e CEO da Pu-
blicis Brasil, no entanto, não enxer
ga na questão geográfica um impe
dimento aos birôs, pelo contrário, 
acredita que é um dos motivos para 
atraí-los: "A complexidade regional 
não inibe, se eu sou dono de um birô 
na Europa e estou em um país pe
queno, quero ir para o Brasil porque 
o mercado é grande, isso é até incen
tivador", constata. 

Barsotti explica que o modelo 
adotado no Brasil, conhecido como 
"full service", respaldado pela Lei n° 
12.232, de 29 de abril de 2010 - que 
regulamenta as licitações e contratos 
publicitários -, permite que as agên
cias planejem, criem, produzam e 

distribuam, além de impedir que os 
espaços publicitários virem commo-
dities. "Também devemos considerar 
que o modus operandi dos birôs não 
traz melhora efetiva na qualidade 
do anunciante nem benefícios para 
o veículo. Tampouco agrega valor ao 
modelo das agências de propaganda, 
que perderiam um de seus tripés de 
atuação". O presidente da Abap, Luiz 
Lara, defende rigorosamente o mode
lo brasileiro de agências de publici
dade e é totalmente contra os birôs. 

EXEMPLO ESTRANGEIRO 
Marques considera que os grandes 
grupos não têm a intenção de impor 
seus modelos, o importante para eles 
é que o negócio brasileiro seja rentá
vel. "Por parte dos grandes players não 
existe respeito quanto ao modelo bra
sileiro. Mas também não há vontade 
de implantar os birôs por aqui. Há sim 
uma preocupação em atuar de açor 
do com as leis, normas e cultura do 
país". Para o pesquisador da consulto
ria carioca Ideia Café, Eduardo Guerra 
Murad, os birôs não são, por si só, ne
gativos. "De alguma forma, lá fora eles 
se profissionalizaram, possuem boas 
ferramentas de pesquisa e investem 



em planejamento". Mas Guerra aponta as experiências 
malsucedidas em países como México e Portugal. "Esses 
países enfrentam a perda de autonomia do veículo, já que 
o poder de negociação de mídia fica na mão de pouquíssi
mas empresas", exemplifica. 

Flavia Paluello, da agência Torke de Lisboa, aponta 
que a situação se agravou na Europa com a crise, já que 
muitas agências portuguesas são dependentes da Es
panha. "Antes da crise, as coisas estavam começando 
a melhorar, o que durou pouco, pois agora para vender 
qualquer tipo de espaço os birôs devem se associar às 
agências espanholas, aumentando os atravessadores". 
Para Salvador Cunha, CEO da Lift Portugal, os birôs i m 
pedem o monopólio das agências. "Aqui , conhecidos 
como agências de mídia, eles vieram 'moralizar' o mer
cado publicitário e colocar uma discussão sobre a remu
neração das agências criativas", destaca. 

PODER INTEGRADOR 
Lara reforça que "a mídia, trabalhando junto com os 
profissionais de criação e de outras áreas, permite es
tratégias vencedoras que constroem marca". Muitos 
profissionais que atuaram no modelo fora do Brasil re
c lamam justamente dessa falta de estratégia entre os 
departamentos. É o caso de Manuel Maresca, diretor de 
canais de comunicação da Santa Clara Nitro, que em en
trevista ao CdM comentou sua experiência de atuação 
separada quando trabalhou na Thompson Argentina, 
momento em que o grupo WPP, dono da agência, reu
niu seus negócios de mídia com os da Ogilvy em uma só 
empresa, criando a M i n d Share. Com a passagem pela 
MindShare, Maresca percebeu que, apesar do alto inves
timento em pesquisa e estratégia, não existia a conecti
vidade essencial com os criativos da agência. "A agência 
de propaganda fora do Brasil perdeu o conhecimento de 
mídia. Tem criação, mas não se conhece as plataformas 
de comunicação adequadas", comenta. 

Para Marques, com exceção das agências e veículos, 
talvez em algum momento os birôs interessassem aos 
clientes, mas sem um consenso isso não seria possível. 
"A regulação existe para manter o tripé: agência, veículo 
e anunciante. Se um desses três não quiser, não aconte
ce. O cliente talvez queira testar. Por exemplo, quando 
a Carat estava no Brasil, a Reckit Benckiser queria tra
balhar com o birô de mídia, com a mentalidade de que 
já atuava dessa forma fora do país, os veículos não acei
taram". Ainda que pareça polêmico, não existe alarde 
quanto ao assunto, já que o mercado nacional e todos 
seus componentes possuem clareza da importância de 
manter o modelo nacional. 
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