
A discussão sobre os birôs de mídia é polêmica e cus
ta caro ao mercado brasileiro de publicidade. Mas para 
a maioria das agências o tema parece estar superado, 
conforme relatou a edição anterior do CdM, na matéria 
"Importação Delicada" (n° 21, pág.10). Apesar de a prática 
não ter regulação própria no Brasil, muitas empresas 
com atuação global tentam encontrar modelos que se 
aproximem do conceito. Nesse caso, a criatividade e a 
proximidade com a proposta dos anunciantes são boas 
soluções para não replicar o que é feito no exterior. A 
Publicis Brasil apostou em um projeto customizado, feito 
para coordenar as necessidades de mídia da Procter & 
Gamble, algo diferente de qualquer modelo estrangeiro, e 
chamou o sistema de Soluções Integradas de Mídia (SIM). 
"O volume de trabalho da empresa no Brasil aumentou 
muito e tínhamos duas opções: aumentar o quadro interno 
ou criar uma coordenação de mídia. Optamos pela coor
denação em uma agência, valorizando o know-how dos 
nossos parceiros", conta Paulo Koelle, diretor de marketing 
da P&G. 0 profissional reforça que a criação de um núcleo 
específico é justificada pelo aumento dos investimentos 



da empresa em publicidade no Brasil, 
saindo da 24a para a 9a posição no 
ranking de anunciantes. 

Sob comando do diretor nacional 
Marco Jacobucci, o SIM permite que 
as seis agências que atendem a conta 
no Brasil - Almap, Grey, Leo Burnett, 
Africa, F/Nazca e a própria Publicis -
possam comprar e utilizar o espaço 
publicitário de forma otimizada. "Esse 
sistema permite uma compra de mí
dia eficiente e a melhor utilização pos
sível do espaço publicitário. Tudo isso 
por meio de controles internos e pla
nejamento estratégico", diz Jacobucci. 
Um dos principais esforços do núcleo 
é ajudar as agências que atendem a 
P&G por meio de um sistema que in
clui análise, planejamento e pesquisa, 
capitaneados por uma equipe de dez 
profissionais dedicados unicamente 
a essa função. "O maior ganho é em 
velocidade. As agências da P&G do 
Brasil continuam liderando o processo 
de compra. O SIM é responsável pelo 
levantamento de informações, inves
timentos efetuados e análise de audi
ência. Porém em nenhum momento 
tiramos delas a responsabilidade no 
processo de planejamento e compra", 
esclarece Koelle. 

Conforme explica Jacobucci, o SIM 
é dividido em duas áreas: a de inte
ligência de mídia e a de negócios. A 
novidade tem uma proposta diferente 
do que a P&G está acostumada a ver 
no exterior. "Não podemos atuar como 
birô, não somos um atravessador. For
necemos formatos diferenciados de 
sistemas de target. Analisamos desde 
assuntos mais sofisticados relaciona
dos às 20 marcas da empresa até as 
mais simples", explica. Ele cita o exem
plo recente de compra do Reveillón da 
Editora Abril para três marcas, uma 
negociação que gerou volume e preço 
em conta justamente por envolver um 
trabalho estratégico e formatado de 
planos de mídia. "O que fazemos é ali
nhar a conversa com as seis agências, 
reorganizando processos e controlando 

investimentos. Além disso, contamos 
com ferramentas sofisticadas de aná
lise de mercado, verificando a fundo 
como o consumidor se relaciona com 
as marcas da P&G", diz Jacobucci. 

Nas agências, a principal interface 
com o SIM são os gerentes de mídia. 
Segundo Jacobucci, a dinâmica é repleta 
de reuniões periódicas e um comitê em 
que os profissionais se reúnem para 
discutir as ações envolvendo as marcas 
e suas possibilidades de mídia. "Outra 
vantagem deste processo é a troca de 
experiência nas reuniões. Ouvimos 
muito os pontos que foram positivos 
para os clientes e decisivos na hora de 
realizar investimento em determinada 
ação". Jacobucci conta que não existe 
outra estrutura parecida com o SIM 
no mundo. "É um modelo inovador na 
América do Sul, justamente porque no 
exterior vemos os birôs, um formato 
de negócios bem diferente", comenta. 

PARCERIA CONCORRENTE 
Para o profissional, o êxito e a acei
tação do projeto por parte do cliente 
estão relacionados a uma oferta feita 
pela agência que vinha de encontro a 
uma necessidade latente das marcas. 
"Nós montamos algo que era muito na 
linha do que eles queriam, e atendeu 
à expectativa da P&G. Algo simples 
e verticalizado em que as células se 
comunicam o tempo todo. Ampliamos 
formatos de relatórios e conteúdos in
ternos. Com base nessa expertise con
seguimos comprar um pacote a preço 
bem mais em conta", diz Jacobucci. Ele 
reconhece o desafio de reunir agências 
concorrentes em torno de uma mesma 
causa: "É difícil transformar concorren
tes em parceiros, eu sempre brinco que 
você tem quatro crianças, que não tem 
a mesma educação nem os mesmos 
hábitos. O desafio é mostrar para os 
parceiros de hoje que ninguém está 
aqui para retrabalho, outro desafio é 
colocar todo mundo no mesmo alinha
mento, mas estamos tentando fazer 
isso diariamente", relata. 

Apesar das vantagens de otimiza
ção e maior planejamento, a confi
dencialidade é um tema delicado, já 
que concorrentes se falam o tempo 
todo. "O nível confidencial é altíssimo 
e todos os cuidados foram tomados. 
Usamos termos de declaração confi
dencial e temos uma sala isolada do 
resto da agência, um sistema rigoroso 
de senhas, e auditorias constantes", 
afirma o diretor do SIM. Ele aponta que 
é um tipo de serviço caro e que muitas 
agências e clientes não estão dispostos 
a custear - é uma ferramenta para 
grandes clientes e que geralmente já 
possuem uma atuação global. Na sede 
da Publicis em São Paulo, uma gran
de área pertence ao SIM. A aparência 
lembra uma sala de perícia, tanto pelo 
isolamento ante outros departamen
tos como pelo rigoroso controle de 
informações. Nem documentos sobre 
as mesas é permitido. 
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