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Legislativo e o Judiciário, e que legitima
também a remuneração nas licitações
públicas, reconhecendo o Cenp como
órgão certificador de qualidade do setor.
Por tudo isso é que cabe, neste caso, a
tão decantada teoria da jabuticaba — árvore que só floresce no Brasil —, aplicada
a certos aspectos da cultura e à atuação
nacional em muitas áreas, que apenas
valem quando semeados por aqui. Como contraponto, há o modelo dividido
entre agências de criação e agências de
mídia, os tais birôs, presentes em maior
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e houve um tempo em que falar do
modelo brasileiro de compra de mídia era algo envolvido por certa dose de
tabu, não só a história se modificou como agora ele até influencia a atuação de
agências e anunciantes fora do País. Nunca antes o formato de atuação full service das agências nacionais chamou tanto
a atenção lá fora, tanto que há um movimento de prospecção de profissionais de
criação nas centrais puramente de mídia,
e de profissionais que entendam de planejamento de mídia nas casas dedicadas
apenas à criação. Isto é o que relatam alguns executivos que atuam no Brasil em
contato com os mercados externos, seja
por meio de braços internacionais das
agências ou pelo contato com empresas
do mesmo grupo.
Há uma conjunção de fatores, ainda
mais evidenciada diante do bom desempenho da indústria nacional dos últimos
anos, mas que, na essência, nada tem a
ver com questões m a c r o e c o n ô m i c a s .
Diz respeito tão-somente à construção
de um modelo sólido, regulamentado e
regido pela transparência. A publicidade nacional apresenta múltiplos sistemas de bonificação montados pelos veículos, que remuneram as agências. Este modelo possui amparo legal: decreto
n° 57.690/66, que aprovou o regulamento para a execução da lei n° 4.680/65,
com as alterações previstas no decreto
n° 4.563/02, além das disposições publicadas pelo Conselho Executivo das Normas Padrão (Cenp).
Esta questão ficou totalmente esclarecida com a sanção da lei n° 12.232 (em
12/04/2010), que regulamentou as licitações e os contratos administrativos
para a escolha de agências de publicidade em todas as esferas do poder público, incluindo a União, os Estados e os
Municípios, abrangendo o Executivo, o
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número nos mercados da América Latina e dos Estados Unidos. Mas é da Europa que vem atualmente a maior contestação, com os anunciantes se rebelando
diante da prática de remuneração exercida entre veículos e birôs, sem a participação do cliente, conforme ficou evidenciado no Festival de Mídia de M o n treaux, realizado na Suíça em abril.

Digital
Na opinião de Pedro Cabral, CEO da
AgênciaClick Isobar, não existe nada mais

em desuso do que a expressão "birô de
mídia" O que ele vê nos mercados externos são duas agências: uma de criação,
que cuida de conteúdo; e a de mídia, responsável por toda a estratégia — o que
comunicar, quais os canais, que mensagens vão engajar os consumidores. Já
por aqui, o que funciona é a agência com
mídia e criação. "Uma coisa que se tornou mais 'nervosa' é que os meios digitais estão cada vez mais importantes e
são os grandes provocadores para que
hoje haja muita fragmentação, o que
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dependemos mais só dos 30 segundos.
Quem faz o formato é a criação; não há
mais só os tradicionais, e o nosso modelo
acaba se mostrando mais completo para
soluções criativas", relata Simon.
Como exemplo, a Taterka fez para a
Natura um formato criado na programação
da TV Record, o "Aqui tem Natura". "Não
era um formato de mídia existente, foi feito
especialmente para o cliente. Essa riqueza
de relacionamento, de flexibilidade, é que
está desenvolvendo mais o mercado. A
questão de preço é relativa: quanto mais
rico de formatos, mais complicada fica
a comparação." De acordo com Simon,
não há vantagens na compra regional
e isso ficou claro para um cliente como
McDonald's, por exemplo.
Para Alexandre Ugadin,
vice-presidente de mídia da
Giovanni+DraftFCB, a revisão dos
modelos é uma questão bem clara
no exterior. Ele esteve no Festival de
Montreaux e viu muito anunciante
criticando os birôs de mídia, acusandoos pelos ganhos excessivos. "Nos EUA,
quase 80% são negociados via birôs —
são atravessadores que compram no
atacado", reforça. Para Ugadin, o modelo
brasileiro é vitorioso, com o profissional
de mídia trabalhando junto com
planejamento e criação desde o começo.
O executivo explica que, mesmo com
a audiência bem concentrada na TV
aberta por aqui, há mais flexibilidade.
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Eduardo Simon, vice-presidente
da Taterka, diz ser um privilégio
do mercado brasileiro a atuação
do modelo integrado, em que a
estratégia de mídia está alinhada
à de criação, o que não ocorre em
mercados onde houve a separação.
"Aqui não é mais uma visão de
compra, pois o mídia não é um
comprador, ele é um estrategista, tem
de entender toda a cadeia. 0 mídia
participa do processo criativo, da
forma e do conteúdo", aponta.
Com atuação na América Latina
para clientes como Natura, McDonald"s
e Lan (América do Sul), a Taterka
vivência diferentes realidades por
países. Em alguns mercados, os birôs
tendem a privilegiar negociações
regionais. Os veículos — como por
exemplo as redes de TV por assinatura
pan-regionais—oferecem opções
locais e de mídia regional, e algumas
vezes até comercializam pacotes
conflitantes. Como é preciso trabalhar
com os dois modelos, a Taterka conta
com profissionais de mídia que ajudam
na coordenação destas equipes.
"O modelo brasileiro me parece
mais vantajoso para o cliente. O
birô está percebendo o momento e
é natural que passe a ter pessoas
com cabeça na criação para ter mais
suporte. E não é apenas por conta da
fragmentação de formatos, já que não

na

Integração vantajosa para agências e anunciantes

"Nos EUA, é muito diferente; eles
negociam o up-front com um ano de
antecedência. Se algo muda no meio do
caminho, é mais difícil, pois fica tudo
engessado." Neste sentido, diz Ugadin,
as agências que se destacam no modelo
brasileiro são as que valorizam mais o
profissional de mídia.
Em alguns mercados, a internacional
Draft também tem atuação com modelo
de agência de compra de mídia. No
trato dos clientes de alinhamento
global, Ugadin relata que a própria
matriz da rede, em Chicago, observa
a diferenciação do plano de mídia do
Brasil. "Nosso planejamento é mais
detalhado, mais quente; é a vantagem

da mídia com o conhecimento local",
salienta, ao destacar ainda o maior
poder de compra de pesquisas
de mídia por parte das agências
brasileiras.
"O planejamento de mídia no Brasil
tende a ser famoso e o mundo inteiro
está interessado no nosso modelo.
Falando tecnicamente, o modelo
brasileiro, no qual trabalhamos com
base num plano de comunicação,
ajusta-se para cada anunciante de
acordo com seu orçamento. Isso
tem assegurado ao Grupo de Mídia,
às agências e aos profissionais esse
resultado de representatividade e de
técnica", pontua Ugadin.
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brasileira como muito leal. O que vem
acontecendo é que tanto a agência de
mídia quanto a de criação, lá fora, pertencem a um mesmo grupo, de forma
que atuam em conjunto, e acaba ficando tudo dentro de casa.
Outra fonte graduada acrescenta que
os anunciantes no Brasil não ficam completamente alheios à bonificação propiciada pelos veículos às agências. Assim,
boa parte da remuneração das agências
seria t a m b é m repassada aos próprios
anunciantes, que acompanham toda a
negociação.
Luis Padilha, vice-presidente de mídia da EuroRSCG, acredita que a agência no Brasil serve o cliente em todas as
necessidades. Tendo atuado no mercado europeu bem no início da implantação dos birôs de mídia até meados dos
anos 1990, ele avalia que tais centrais
surgiram para dar resultado financeiro
e, pouco a pouco, se foi criando uma rede. "No Brasil há players muito consolidados e fortes que consagraram o modelo de mercado" afirma, ao apontar que o
apelo monetário tem data de validade,
já que não é possível se baixar o preço
ad eternum.
De acordo com sua experiência, o modelo de agência de mídia é menos rentável para o mercado como um todo; na
agência full service já é vendida uma solução conjunta de comunicação. "Nosso modelo é muito mais transparente, a
agência efetivamente agencia o cliente,
que sabe exatamente o que acontece. Lá
fora é só questão de preço. A central de
mídia decide uma série de compras parecidas para todos os clientes, que m u i tas vezes são concorrentes. Aqui, há exclusividade de agências entre empresas
competidoras" elogia.
Para Padilha, compra de mídia é também estratégica para o negócio. Se em
um primeiro momento a questão do preço gera certa relevância, com o advento
do digital tornou-se tudo mais complexo.
"Hoje o consumidor não apenas consome, ele interage. Não se pode simplesmente comprar mídia, tem de montar
uma comunicação de ida e volta" pondera. Essa questão, aliada à crise econômica em mercados desenvolvidos, tem
gerado impacto direto nos negócios e t u do "contribui para o negócio de central
de mídia estar indo por água abaixo" na
avaliação de Padilha.
A proposta da EuroRSCG, conforme
Padilha, é oferecer soluções para o cliente. E ilustra com uma alusão ao mercado
norte-americano dos anos 1960: "O modelo Mad Men — de agência integrada
— não vai acontecer de novo. Lá fora, a
central de mídia e as centrais criativas,
tanto uma como outra, vão tentar fazer
tudo. Já há até o profissional chamado
de catalyst — a pessoa que, na central
de mídia, tenta juntar todas as informações tanto do off quanto do online. Hoje
já não basta chegar só com um bom plano de mídia. Não voltarão a ser full service, mas vão tentar fazer algo parecido"
Por fim, Luis Padilha defende o modelo brasileiro como sendo o de um mercado de sucesso: "A indústria consegue defender sua receita mantendo seu valor. O
mercado está muito unido e todas as áreas (criação, mídia, gestão e anunciantes)
querem um mercado salutar. Como publicitário, se o mercado não fosse bom, eu
mesmo não estaria aqui" garante.
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está muito mais ligado à questão de tecnologia" diz Cabral.
No grupo Isobar, globalmente, alguns
escritórios contam com criação e mídia
integrados. O modelo do Brasil é destaque e ponto de admiração. Segundo
Cabral, o negócio de mídia é um investimento cada vez com mais características de eficiência, "como os bancos": tem
de rentabilizar, de ser capaz de testar os
conceitos e de medir a eficiência, com
transparência para o cliente. "É muito
importante aqui ter tudo integrado e o
mais relevante é que a mídia seja agnóstica em termos de meios, canais e veículos. Toda a estratégia tem de ser direcionada para conectar consumidor e marca."
O Isobar funciona como agência com
as disciplinas integradas no Brasil, França, Argentina e China. Estados Unidos e
Inglaterra têm modelos com agência de
perfil criativo. "Os dois modelos convivem muito bem" diz Cabral. Na sua v i são, o que importa é o movimento forte em direção às compras efetivadas via
ferramentas, por haver mais opção de
mídia digital. "O profissional de mídia
mais moderno tem de entender muito
de tecnologia, já que os maiores grupos
são aqueles de tecnologia e não apenas
de mídia/conteúdo. O Google é o terceiro maior grupo de mídia" pontua o CEO
da AgênciaClick Isobar.
A n t ô n i o Fadiga, s ó c i o e CEO da
Fischer&Friends, tem uma expressão
inspirada que define o momento de r i balta do modelo integrado das agências
brasileiras: "Estamos no back to the future" Para ele, as agências de mídia lá fora começaram a buscar criativos, pois "o
que sentem, na prática, é que o problema original continua o mesmo: falta de
integração entre planejamento, mídia
e criação. Com a mídia já comprada, a
criação acaba difícil"
Fadiga cita um exemplo recente de
como é importante contar com a chance de compra de mídia no momento em
que ela se faz necessária: foi com o lançamento do barril da cerveja Kaiser, campanha para a qual a agência não tinha
logo de início previsão de uso do meio
revista, coisa que acabou fazendo em
um momento seguinte. "Se tivesse negociado por birô, seria um pênalti que
a gente teria perdido" aponta.
Fadiga salienta que os anunciantes
globais estão mais acostumados com as
agências de mídia e acredita que são os
que vão demorar mais para ter um modelo rentável. "A rentabilidade começa
muito antes do modelo de descontos. Só
o desconto pelo desconto não vale. A escolha da mídia deve ser sempre orientada para o melhor canal em cada situação. Às vezes, vale a pena abrir mão do
desconto para se ter uma rentabilidade
maior. Nas contas globais, a rentabilidade costuma se dar na negociação na
matriz, e os fees não costumam ser altos" analisa.
Rentabilidade
Uma fonte próxima às negociações do
mercado internacional observa que nada
vem mudando nos mercados que trabalham com birôs de mídia e os formatos
permanecem. O que acontece é que os
anunciantes é que têm a inteligência de
mídia e trabalham em conjunto com as
agências de criação desde o início, opina a fonte, que identifica a experiência

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1514, p. 26-28, 18 jun. 2012.

