
Realizado anualmente com 300 
anunciantes, a edição do Agency 
Scope 2010 se aprofundou no que 
pensam os anunciantes sobre as 
agências de propaganda, seus servi
ços e relevância na condução do posi
cionamento estratégico das marcas. 

A princípio, o que parece consenso 
é que anunciantes estão dispostos a 
compartilhar dados estratégicos de 
seus negócios mas querem a exclusivi
dade de suas agências. Neste sentido, 
relações duradouras são ideais mas 
acabam por aumentar situações de 
conflito pelo vício da convivência. 

Se comparado aos estudos dos últi
mos três anos, o índice de Fidelidade 
dos 300 anunciantes, que represen
tam 453 contas, aumentou. Não só no 
Brasil de 4 para 6 anos, como na mé
dia com outros países, onde Argentina 
também tem 6 anos, Espanha 4,8; 
México 4,9 e China 2,7 anos de perma
nência das contas nas agências. 

Quando o tema avaliado diz respei
to aos itens considerados na escolha 
de uma agência, o estudo mostra que 
os anunciantes estão focados em 
resultados e dedicam mais tempo à 
análise de cases do que à relação de 
prêmios conquistados. 

"O case mostra a solução encontra-

da para um problema, e os resultantes 
desta ação são indicadores da criativi
dade ou do entendimento da situação 
ou do mercado", afirma. Neste senti
do, o percentual dos anunciantes 
entrevistados que citaram os Cases 
como indicador para escolha da agên
cia de propaganda é de 57%, seguido 
de conhecimento sobre o segmento 
de atuação do cliente e ainda Serviços 
a Clientes (atendimento e mídia). 

É interessante comentar que a cria
tividade, que em anos anteriores ga
nhava destaque, hoje deve estar mais 
"linkada" com a solução para o negó
cio do cliente do que como um dife
rencial entre marcas. 

Na lista de atributos, em primeiro a 
eficácia das campanhas, depois aten
dimento empatado com a relação 
qualidade e preço, depois planeja
mento estratégico e mídia. 

Comparativamente aos estudos 
anteriores, a mídia e o planejamento 
têm tendência de crescimento. Mas o 
que se destaca mesmo, segundo 80% 
dos entrevistados, é que a agência 
não trabalhe com contas do mesmo 
setor. 

Entre os critérios de seleção, desta
que para o tamanho, a estrutura e 
equipe, depois de cases. Alinhamen

tos internacionais são determinantes 
em apenas 19% dos casos e prêmios 
está em último na lista. 

Como quesito menos valorizado 
cabe a justificativa de dois anuncian
tes sobre as premiações do setor: 
"quando está próximo do festival de 
Cannes a equipe que nos atende 
some e alguns meses antes a mesma 
equipe liga pedindo para inscrever 
peças que não foram veiculadas, isso 
tira credibilidade da agência e dos 
criativos". 

Por isso o crescimento das áreas de 
planejamento e mídia na lista de servi
ços avaliados pelos anunciantes, 
aponta a responsável pelo estudo. 
Elencando também o fato dos anun
ciantes valorizarem menos o criativo 
excêntrico e estrelado e mais a equipe 
do dia-a-dia, a lista de outros clientes 
da agência, o posicionamento e valo
res da agência. 

PARCEIROS NOS NEGÓCIOS 
Graziela di Giorgio comenta que "é 

notório o desejo dos anunciantes em 
terem um parceiro de negócio' nas 
agências. Eles buscam um trust advi-
sor que ofereça recomendações técni
cas e neutras, por isso os cases são tão 
relevantes". 
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A busca por um parceiro criativo 
ideal implica em investimento e os 
anunciantes, segundo o estudo, não 
estão dispostos a pagar mais por isso. 
O Agency Scope 2010 mostrou que os 
custos do serviço são mais determi
nantes do que importantes, ou seja, o 
anunciante quer tudo pelo melhor 
preço. 

Entretanto, para conquistar este 
anunciante, a agência precisa melho
rar seu discurso. No estudo de 2008, 
por exemplo, de cada 10 apresenta
ções de agências, apenas 2,5 chega
vam a conquistar a conta. Com o 
tempo reduzido, a competitividade 
acirrada, fica mais difícil arriscar uma 
mudança de agência haja vista a simi
laridade de discurso. "Assim o anun
ciante prefere ficar com sua atual 
agência mesmo que ela precise ser 
estimulada a dar novas respostas", 
afirma di Giorgio. 

Enquanto as agências de propagan
da seguem agregando novos serviços 
para oferecer ao cliente um imenso 
leque de possibilidades e ferramentas, 
o estudo apontou que os anunciantes 
buscam cada vez mais especialistas, 
em outras competências da comuni
cação com um índice de 67% contra 
30% dos que querem serviços integra
dos e 2,7% dos que não têm opinião 
formada sobre o quesito. 

Entre as opiniões sobre porque 
escolher especialistas em outras com
petências da comunicação, além da 

publicidade, escolher es
pecialistas, destacam-se 
questões de preço, demo
ra no entendimento do 
briefing, timing diferencia
do para cada plataforma e 
linguagem específica dos 
meios. E o cliente não 
acredita "que exista uma 
agência que faça de tudo, 
e bem", afirma. 

Contudo, é no geren
ciamento do branding 
que os anunciantes estão 
interessados que sua agência invista e 
trabalhe, ou seja, a agência deve pen
sar e planejar toda a estratégia mas 
deixar que a execução fique a cargo 
de outro especialista. 

NOVAS MÍDIAS 
Embora agências dominem o de

senvolvimento de campanhas para 
mídias de massa, e muitos anuncian
tes necessitem deste caminho para 
distribuir sua produção, a segmenta
ção tem dado sinais de grande eficá
cia e neste quesito, cabe um destaque 
para a internet e todas as suas possibi
lidades. 

Quando a pesquisa pergunta sobre 
as marcas que mais chamam a aten
ção, as elencadas pelos 300 anuncian
tes entrevistados são Skol (que dobrou 
sua performance em relação aos estu
dos anteriores) Fiat, Havaianas, Volks
wagen, Itaú, Coca-Cola, Natura, Oi, 

Devassa e Hyundai. 
Contudo, as mais admiradas conti

nuam sendo Natura, Ambev, Unilever, 
Itaú e Fiat. 

No cômputo geral do estudo, o 
nível de satisfação dos anunciantes 
em relação às suas agências é da 
ordem de 81% contra 15% que gosta
riam de mudar de agência por conta 
de desgaste no dia-a-dia, falha na 
entrega do serviço e falta de eficácia. 

Por outro lado, os que estão satis
feitos destacam o interesse da agência 
em conhecer mais profundamente o 
negócio do anunciante e seu merca
do; o investimento em planejamento 
estratégico e o oferecimento de reco
mendações espontâneas de ações 
como atitudes que despertam con
fiança e aproximam o cliente. A ut
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Text Box
Fonte: CENP em Revista, São Paulo, ano 8, n. 29, p. 38-39, dez. 2010.




