
E O ATENDIMENTO? 
Alexis Thuller Pagliarini 

alexis@wtcclub.com.br 

Função fundamental na orquestração de soluções 

Na semana passada participei, como palestrante, da 
Semana de Comunicação de uma grande universidade 
de São Paulo. Estive lá na condição de vp da Ampro 
e presidente do Comitê de Marketing Trends do WTC 
Business Club, além, é claro, na de colunista do nosso 
propmark. 

Dividi com os estudantes minhas considerações a res-
peito das tendências de marketing tendo como base as 
últimas edições do Cannes Lions Festival. Meu principal 
destaque foi a crescente e cada vez mais definitiva que-
da das fronteiras das disciplinas de marketing e comu-
nicação. Ou seja, ninguém está mais muito preocupado 
se a ferramenta utilizada é propaganda, RP, promoção, 
merchandising, marketing direto, web marketing... 

A preocupação é ter uma solução integrada, decorrente 
de uma Big Idea. Até aí, tudo bem: os estudantes cur-
tiram os cases que apresentei de ganhadores de Grand 
Prix em Cannes e, aparentemente, absorveram bem as 
minhas considerações. 

O fato que me leva a escrever este artigo, porém, foi 
a resposta à minha pesquisa informal, ao término da 
minha apresentação. Perguntei quantos dos presentes 
pretendiam trabalhar com criação e muitas mãos se 
levantaram. Perguntei quantos estavam interessados 
numa carreira fora da propaganda - em atividades de 
marketing promocional, por exemplo - e apenas um se 
manifestou. 

Aí perguntei quem pensava em ser atendimento de 
agência e nenhuma mãozinha se ergueu. Não tive tem-
po de fazer mais questionamentos e entender aquela 
reação. 

Deixei então a universidade intrigado e um tanto preo-
cupado com o que presenciei. Boa parte da minha vida 
profissional foi em agências e no atendimento. E sempre 
me orgulhei disso. Mais do que isso: sempre percebi o 
valor de um bom atendimento. 

Está certo que os criativos gozavam o atendimento. 
Ouvi um deles dizer que o bom atendimento deveria 
ter braços longos (para carregar layouts), sorriso largo 
e idéias curtas. Esse atendimento, do t ipo simpaticão, 
cheio de piadas e especialista em restaurantes, para 
paparicar o cliente, está realmente com os dias con-
tados. 

No lugar dele, surge um profissional eclético, com pro-
fundo e atualizado conhecimento de estratégia e ferra-
mental de marketing e comunicação. Um interlocutor à 
altura dos profissionais de marketing do cliente e um 
parceiro de valor do planejamento da agência. Uma 
função fundamental na orquestração de soluções mul-
tifacetadas para clientes exigentes. Daí a minha estupe-
fação com o desinteresse dos estudantes pela função. 

E ainda o agravante do desdém com as atividades ex-
trapropaganda. Será que os professores não estão con-
seguindo passar a devida importância de profissionais 
com esse perfil? Será que o entendimento de atendi-
mento é ainda o de uma função servil, de "atender", 
no sentido literal, de estar simplesmente às ordens do 
cliente? 

Na verdade, nunca gostei do termo atendimento. Quan-
do dirigi o atendimento de uma agência, exercitei al-
gumas outras formas de nomear a função. Pensei em 
Gestão de Contas, mas quando era precedida de um 
cargo, a coisa não funcionava muito bem. Supervisor 
de Gestão soava como "digestão". Além disso, Ges-
tão de Contas também não exprimia com exatidão a 
abrangência da função, que deve ser vista com maior 
amplitude. Mas o que importa não é o nome, mas a 
importância da função. 

A quem cabe, lado a lado com o cliente, a função de 
analisar o mercado, os diferenciais dos produtos, a ação 
da concorrência e as variáveis que possam nortear uma 
estratégia de comunicação eficaz? Qual é o profissio-
nal que traduz tudo isso em bons briefings na agência? 
Quem fica à frente da amarração das ações das mais 
diferentes disciplinas, da organização dos serviços, do 
cumprimento dos prazos, da fidelidade ao briefing? 

Já vi agências alardearem que estavam acabando com 
a função de atendimento, que a criação estaria à frente 
da gestão da conta. Mais um factóide para tentar atrair 
clientes desavisados. 

A complexidade das abrangentes campanhas de comu-
nicação e ativação demandam profissionais competen-
tes e dedicados integralmente à nobre função de Aten-
der ao cliente. Sim, com A maiúsculo. Aos estudantes, 
sugiro rever seus conceitos. Aos mestres, sugiro enalte-
cer e dar a devida importância à nobre função. 

*Vp executivo do WTC Business Club e vp da Ampro 
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