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Painéis que medem metas de
venda, atendimento, consu-
mo de papel, tempo de liga-
ção telefônica e uma centena
de outras atividades estão
por toda a parte em empresas
que têm obsessão por resulta-
dos. Essas companhias costu-
mam remunerar seus funcio-
nários, rigorosamente, com
base na superação dessas me-
tas: ganha mais quem produ-
ziu mais. Essa lógica agora
também está sendo aplicada
às campanhas publicitárias.

Nos últimos anos, para
agradar à clientela, as agên-
cias de publicidade começa-
ram, timidamente, a aderir à
“corrida pela cenoura” – co-
mo são chamados informal-
mente os bônus generosos
oferecidos aos executivos
que superam metas e, concre-
tamente, contribuem com o
crescimento das empresas.

A Flag, agência brasileira
do grupo internacional Inter-
public, começou no início
deste ano a testar um modelo
de negócios que baseará to-
dos os seus contratos na tal
corrida pelos resultados. A
proposta surgiu na incubado-
ra de negócios que a empresa
mantém internamente para
estudar inovações e evoluiu,
em janeiro, para uma nova
agência, a Pong Dynasty. “É o
desenho do que pode ser o
futuro da comunicação”, diz
Roberto Martini, presidente
da Flag.

Tradicionalmente, as agên-
cias de publicidade são remu-
neradas por um porcentual
do investimento que a empre-
sa fez em mídia – em geral de
20%; também por “hora-ho-

mem”, que considera o tempo e a
equipe necessários para o desen-
volvimento da campanha; ou por
um valor fechado previamente.
“Esses não nos parecem os mode-
los mais justos”, diz Martini. “E
pode levar as agências a entregar
um trabalho feijão com arroz.”

A proposta da Pong é que os
contratos sejam firmados de mo-
do que ela só ganhe, inicialmen-
te, o que vai gastar para realizar o
serviço – o preço de custo. O res-
tante da remuneração está atrela-
do ao resultado do cliente. A re-
cém-lançada marca de maquia-
gem do grupo O Boticário, batiza-
da de Quem disse, Berenice?, é
um dos cliente da Pong. O ganho
extra está diretamente ligado à
venda dos produtos. O mesmo
conceito já foi aplicado a um tra-
balho para o tira-manchas Va-
nish, da Reckitt Benckiser.

Para comandar a Pong, a Flag
escolheu o gaúcho Rodrigo San-
tanna, que tem experiência como
empreendedor: além de publici-
tário, ele toca paralelamente no-
ve negócios, incluindo um restau-
rante mexicano e um estúdio de
design. “Queremos trabalhar a
ideia de sociedade com a empre-
sa”, diz Santanna. “E disso eu co-
nheço bem. Tenho 23 sócios.”

Modelos. As agências estão
abertas a atrelar seu lucro ao re-
sultado obtido pelo cliente, mas
há diferentes maneiras de defi-
nir essa remuneração. Na agên-
cia digital Lov, que atende com-
panhias como Nestlé, Magazine
Luiza e Net, as métricas estão
ligadas à atração de consumido-
res por campanhas específicas
e, geralmente, a compensação
vem no curto prazo. “Como nos-
sos anúncios no Google têm nú-
meros de telefones, consegui-
mos medir quantos clientes
atraímos a uma central de aten-

dimento – e saber se cumprimos
a meta”, explica João Muniz,
presidente da Lov.

A remuneração variável já é
praticada nas maiores agências
do País, como a Giovanni+Draft
FCB. Mas a compensação é dife-
rente: considera o resultado
anual do cliente – hoje, 40% dos
contratos da empresa seguem es-
sa lógica. O presidente da Gio-
vanni, Aurélio Lopes, afirma que
o modelo brasileiro de abrir mão
de toda a lucratividade não é co-
mum no mercado internacional.
Lá fora, as agências fazem um
preço mais baixo para o cliente
em troca de um bônus, denomi-
nado “taxa de sucesso”. Por isso,
Lopes afirma que a Giovanni só
fecha contratos desse tipo quan-
do a remuneração é agressiva:
“Para valer a pena, o bônus tem
de ser até três vezes maior que o
lucro originalmente previsto.”

Dividir o risco com o cliente,
no entanto, ainda não é para to-
do mundo. O sócio-diretor da
Fischer & Friends, Antonio Fa-
diga, diz que nenhum tipo de
empresa, em sã consciência,
aceitaria ter lucro só quando
seus clientes atingissem metas
de resultado. Por isso, a Fischer
só atrela uma parte pequena de
sua remuneração ao resultado
final do cliente. “Há fatores
que as agências não conseguem
controlar, como falhas no pro-
cesso industrial ou na distribui-
ção”, afirma.

Um sistema baseado só no va-
riável dificilmente é sustentável,
de acordo com Abel Reis, presi-
dente da Click. A agência tem
contratos de remuneração variá-
vel com empresas como Sadia,
Sky e Whirlpool. Mas a maior par-
te da receita vem de formas tradi-
cionais de remuneração. “Um
contrato saudável precisa embu-
tir um mínimo de margem.”

Redução de custo.
A empresa diminui o
risco antes do início

das vendas ou que um produto
se mostre viável. “Mas não dá
para exagerar. Às vezes recebe-
mos propostas em que basica-
mente pagaríamos para traba-
lhar”, diz João Muniz, da Lov.

Riscos externos.
Marketing não garan-
te venda. A qualidade

do produto e da entrega con-
tam muito no resultado. “A
campanha pode ser belíssima,
mas fatores externos podem
influenciar as vendas”, diz Pau-
lo Cunha, professor da ESPM.

Comissão maior.
A participação nos
resultados pode ser

uma forma de recuperar mar-
gens do setor. “A remuneração
das agências caiu na última dé-
cada. É uma forma de compen-
sação”, afirma Aurélio Lopes,
da Giovanni+DraftFCB.
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Cresce no mercado a prática de trabalhar por preço de custo e atrelar o
lucro às vendas do cliente; nova empresa aposta somente nesse modelo

}
Agências dividem
risco com o cliente

Making of

Campanha do site de
armazenamento MWEB
usou fotos de clientes

ÁLBUM NA INTERNET

Campeonato de ‘siesta’

A ideia da agência sul-africana FoxP2 era
mostrar fotos de situações únicas e lembrar
que as imagens serão guardadas no MWEB

PARA NÃO PERDER AS FOTOS

Lílian Cunha

Eles mal chegaram e talvez já
tenham de ir embora. Não faz
nem 15 anos que as primeiras
garrafas de vinho australiano
começaram a chegar ao Bra-
sil, um dos países onde o con-
sumo de vinho mais cresce.
Mas, conforme especialistas,
elas poderão em breve desapa-
recer caso sejam aprovadas as
salvaguardas pedidas por pro-
dutores nacionais.

“Se houver barreiras para
importação, será ruim para to-
dos exportadores. Para os aus-
tralianos, porém, será pior: va-
mos sumir do mercado. Só vai
existir uma garrafa aqui, ou-

tra ali”, diz o enólogo Bill Hardy,
da tradicional vinícola australia-
na Hardys, que esteve no País na
semana passada.

A Austrália é a quarta maior
exportadora de vinhos do mun-
do – atrás apenas da líder Itália,
Espanha e França. No Brasil, en-
tretanto, os vinhos australianos
foram os últimos a chegar, de-
pois, até mesmo, dos sul-africa-
nos. Hoje, os maiores exportado-
res da bebida para o mercado na-
cional são o Chile, a Argentina e
a Itália. A Austrália está em nono
lugar, segundo dados do Institu-
to Brasileiro do Vinho (Ibravin).

“O Brasil é um mercado incrí-
vel. Criar protecionismos pode
prejudicar a expansão desse mer-
cado, até mesmo para o vinho na-
cional. O consumo de vinho, em
qualquer país, só cresce se a ofer-
ta se expande. Os importados
contribuem para expandir a ofer-
ta e gerar mais interesse pela be-
bida”, diz Hardy.

A Austrália, segundo ele, já te-

ve uma política protecionista.
Até meados dos ano 90, o gover-
no australiano cobrava 10% além
de um porcentual que variava
conforme o teor alcoólico da be-
bida – o que fazia a carga tributá-
ria chegar a até 15%. A porcenta-

gem variável foi eliminada no fim
dos anos90. “Desdeentão, o mer-
cado se expandiu e o consumo
doméstico de vinhos nacionais
cresceu mais de 20%”, lembra.

Aqui, os impostos aos importa-
dos passarão de 27% para 55% do

preço final caso as salvaguardas
sejam consideradas procedentes
pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior e pela Câmara de Comér-
cio Exterior. A expectativa do se-
tor é de que o ministério divul-

gue seu parecer em setembro.
“Se depender de argumen-

tos técnicos, as salvaguardas
não passarão”, diz Ciro Lilla,
vice-presidente de vinhos da
Associação Brasileira de Bebi-
das. Um dos argumentos, se-
gundo ele, é o perfil do consu-
mo no País. Enquanto em Por-
tugal e na Argentina cada pes-
soa toma anualmente mais de
30 litros, o brasileiro toma,
em média, 1,9 litro de vinho ao
ano. O famoso vinho de garra-
fão, feito com açúcar e uvas de
mesa, é 85% do consumo. “O
vinho fino fica só com 0,4 litro
por pessoa. O nacional já é a
grande maioria. Não há o que
proteger”, afirma Lilla.

Para os produtores nacio-
nais, porém, o Brasil está em
um momento histórico. “O
País precisa decidir se quer ser
só um país importador de vi-
nhos ou se também deseja ter
uma produção nacional reco-
nhecida”, defende o Ibravin.

Vinho importado da Austrália pode desaparecer do Brasil
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A Wieden+Kennedy São Paulo
foi até um povoado no México
para gravar a divertida campa-
nha Siesta, criada para o lança-
mento do canal de humor Co-
medy Central, da Viacom, na

América Latina. Como toda pia-
da, a campanha começa a partir
de um estereótipo: as primeiras
imagens mostram as ruas va-
zias da pequena cidade latina
enquanto o locutor diz: “Entre

uma e três da tarde, há mais gen-
te tirando a ‘siesta’ do que traba-
lhando na América Latina.” A
partir daí, se desenrola a histó-
ria do campeonato mundial de
“siesta”: ganha quem pega no
sono mais rápido e mais profun-
damente. “Até agora, só latinos
ganharam”, diz o locutor.

Cerca de 100 moradores do
vilarejo participaram do filme
como dublês. “Para os papéis
principais, entretanto, escala-
mos atores mexicanos”, diz Ica-
ro Doria, diretor de criação. A
produção é da Hungry Man, e a
direção ficou a cargo de Bryan
Buckley. / L.C.
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‘Baú’ de fotos
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Bem guardadas

Produto pode sumir caso
salvaguardas contra as
bebidas importadas
sejam aprovadas pelo
governo brasileiro

Nova relação. Santanna, da Pong: modelo propõe sociedade entre agência e clientes

‘Fuera!’. Na competição, quem finge dormir é desclassificado

Mais vinho.
‘Importados
aumentam
oferta. E
com isso, o
mercado se
expande’, diz
Bill Hardy
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