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A David, agência criada em de-
zembro de 2011, em parceria 

entre profissionais da rede Ogil-
vy Brasil e Argentina, conquis-
tou o primeiro cliente: operação 
americana do Burger King.

Liderada por Fernando Musa 
e Anselmo Ramos, respectiva-
mente ceo e vice-presidente de 
criação da Ogilvy Brasil, e Gas-
ton Bigio, diretor regional de 
criação da rede para a América 
Latina, a agência está montan-
do escritórios inicialmente em 
São Paulo e Buenos Aires, tendo 
planos de chegar a Nova York 
ainda este ano. Apesar da perti-
nência do mercado em que seu 
novo cliente atua, a David afir-
mou que os planos em montar 
um escritório nos EUA não pre-
cisarão ser acelerados. “Esta é a 
primeira conta oficial da David. 
Apesar do cliente estar nos Es-
tados Unidos, vamos trabalhar 
com ele inicialmente a partir de 
São Paulo e Buenos Aires. Ini-
ciaremos o trabalho, as reuniões 
e podemos até ter uma pequena 
operação no país para atender 
determinada necessidade do 
cliente, mas não vamos adiantar 
a abertura de um escritório lá 
ainda”, explicou Musa, um dos 
fundadores da David.

O Burger King rompeu no 
ano passado um relacionamento 
de sete anos com a Crispin Por-
ter + Bogusky para dar início a 
uma revisão em seu posiciona-
mento criativo, entregando a 
conta à McGarryBowen. Agora, 
conforme foram informados os 
franqueados da rede nos Esta-
dos Unidos na última quinta-fei-
ra (11), a David e a Mother New 
York também passam a integrar 
o rol de agências que atenderão 
o cliente naquele mercado.

De acordo com Musa, além 
da linha criativa, o Burger King 

Campanhas de final de ano 
não agradam consumidores

David atenderá Burger King 
nos Estados Unidos
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As campanhas de final de ano 
das redes de supermerca-

dos, bancos e de eletroeletrôni-
cos não caíram no gosto do con-
sumidor brasileiro em 2011. Pe-
lo menos é o que mostra o INSC 
(Índice Nacional de Satisfação 
do Consumidor), pesquisa rea-
lizada em conjunto pela ESPM 
e Rapp Brasil, mensalmente na 
internet. O índice de satisfação 
em dezembro apresentou queda 
de 6,6 pontos percentuais e fe-
chou o mês com 56,2%.

Adjetivos como “chatas”, “ir-
ritantes” e “hipócritas” foram 
usados pelos consumidores pa-
ra definir as campanhas dos su-
permercados (que estão dentro 
da categoria do varejo). Entre as 
redes analisadas estão Pão de 
Açúcar, Walmart e Carrefour. 
O setor registrou retração de 7,2 
pontos, passando de 77,6%, em 
novembro, para 70,4% de satis-
fação no último mês do ano. 

Marcos Henrique Bedendo, 
professor de gestão de marcas 
da ESPM e um dos analistas do 
INSC, diz que quanto mais as 
categorias estão em evidência, 
maior é o nível de insatisfação 
das pessoas. “Como dezembro 
é um mês de alto consumo em 
função do Natal, 13º salário, 
isso acaba influenciando as 
categorias que são mais consu-
midas, como o varejo e eletro-
eletrônicos, que ficam  mais na 
mira do consumidor, tanto para  
o bem quanto para o mal”, ex-
plica Bedendo.

As campanhas de marcas de 
eletroeletrônicos pesquisadas 
também apresentaram queda 
na satisfação do consumidor 
e foram bastante criticadas. O 
índice que, em novembro, era 
de 68,5%, passou para 62,4%, 
em dezembro.  Entre as marcas 

O INSC mede a satisfação 
do consumidor brasileiro na 
internet em cinco categorias: 
varejo, informação, bens de 
consumo, financeiro e health 
care. Bedendo explica que as 
opiniões são captadas na inter-
net de maneira espontânea, em 
blogs, fóruns de notícias e redes 
sociais. O critério leva em conta 
a qualidade percebida de produ-
tos e serviços, a expectativa do 
consumidor e o valor percebi-
do.  “Toda a internet brasileira é 
mapeada.” O método de estudo 
foi idealizado por Ricardo Po-
meranz, professor da ESPM e 
executivo da Rapp Brasil.

As 43 marcas acompanha-
das são: Casas Bahia, Lojas 
Americanas, Ponto Frio, Casas 
Pernambucanas, Carrefour, Pão 
de Açúcar, Walmart, Zaffari, 
Banco do Brasil, Itaú-Unibanco, 
Bradesco, Santander, Claro, Vi-
vo, Oi, TIM, GM, Ford, Volkswa-
gen, Fiat, Ambev, Schincariol, 
Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Na-
tura, Avon, Johnson & Johnson, 
Whirpool (Brastemp, Consul, 
Kitchen Aid), Samsung, LG, HP, 
Electrolux, Nokia, Positivo, Bra-
sil Foods, Nestlé, Kraft Foods, 
Yoki Alimentos, Pfizer, Novar-
tis, Sanofi-Aventis e Roche.

avaliadas estão Samsung, LG, 
HP, Electrolux, Nokia e Positi-
vo.

O estresse de final de ano 
também é outro motivo apon-
tado para a insatisfação dos 
consumidores. “Tem todo um 
estresse de final do ano, com a 
correria das compras. A própria 
questão da inflação que vem 
aumentando também influen-
cia. As pessoas percebem que 
a inflação aumentou, de um 
ano para outro, quando vai tro-
car algum utensílio doméstico, 
por exemplo. E isso aumenta 
a pressão sobre o varejo. Uma 
loja cheia não vai dar um bom 
atendimento e o consumidor re-
clama”, comenta Bedendo. 

Já os bancos têm o índice 
mais baixo entre os segmentos 
pesquisados, com 44,7%. Os 
comerciais do Itaú, Bradesco, 
Santander e Banco do Brasil 
perderam 8,9 pontos percentu-
ais na avaliação. Em novembro, 
o índice do setor era de 53,6%. 

O professor da ESPM explica 
que as marcas citadas na pes-
quisa foram escolhidas porque 
são as maiores de seus segmen-
tos, em termos de volume de 
vendas. A pesquisa avalia 43 
marcas, todos os meses.

MUDANÇAS
O Burger King começou a pas-
sar por grandes mudanças em 
setembro de 2010, quando a 
rede fast-food foi adquirida pe-
lo fundo brasileiro de investi-
mentos 3G Capital, que também 
é dono das Lojas Americanas, 
sócio da AB Inbev e tem par-
ticipação na rede de fast-food 
Wendys. Em agosto, momentos 
antes do rompimento da relação 
com a CP+B, chegaram à ope-
ração Alex Macedo, como vice-
-presidente sênior de marketing 
para o mercado norte-america-
no; e Flavia Faugeres, como cmo 
(chief marketing officer) global 
da rede.

Os movimentos de reposicio-
namento procuram, principal-
mente, reverter os maus resul-
tados do Burger King durante a 
recessão americana, que teriam 
gerado, segundo estimativas à 
época de sua venda para o 3G 
Capital, dívidas de até US$ 4 bi-
lhões.

passa por um período de repo-
sicionamento geral no mercado 
americano, que será potencia-
lizado com o trabalho de suas 
novas agências. “O Burger King 
está em um momento de cres-
cimento e reestruturação a par-
tir de 2012. Nossa experiência 
com o cliente aqui no Brasil 
também é muito positiva e já 
acompanhávamos esse movi-
mento, o que será benéfico pa-
ra esse novo relacionamento”, 
destacou.

No mercado brasileiro, a con-
ta do Burger King é atendida 
pela Ogilvy desde outubro de 
2008. Musa afirmou, porém, 
que mesmo atendendo o cliente 
nos EUA e tendo uma operação 
da David montada em São Pau-
lo, o anunciante não deve sair da 
carteira da agência a qual ele res-
ponde como ceo. Também ainda 
não estão definidas as bases pa-
ra divisão da conta entre David, 
Mother e McGarryBowen, o que 
deve acontecer em fevereiro.

Divulgação

Bigio, Musa e Ramos, que comandam a David

Divulgação

Campanhas de mercados foram rotuladas de “chatas” e “irritantes”
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 fev. 2012, p. 25.




