
Na mesma linha, Amado observou que o 
problema não pode ser jogado para o anun
ciante. "É um problema nosso também. Co
mo agências, temos de nos posicionar. Na 
Ogilvy, por exemplo, definimos que não va
mos mais participar de concorrências des
se tipo, porque não precisamos" disse. Para 
Guanaes, a ideia do livre mercado pura e sim
ples pode mascarar a prática de dumping, na 
qual a empresa baixa o preço para eliminar 
concorrentes e, então, dominar o mercado. 

Considerando-se que uma parte con
siderável de anunciantes e agências pos
suem visões opostas sobre a questão das 

concorrências — vide o caso da CNA que 
abriu um processo com 12 agências e que 
agradeceu ao mercado publicitário pelas 
ideias compartilhadas —, Justus propôs 
que a terceira força do mercado, a mídia, 
ajudasse na questão. "Os veículos podem 
criar mecanismos para evitar concorrên
cias predatórias" sugeriu. 

Sem consenso em relação às concor
rências, os líderes discutiram a falta de 
relações mais duradouras na publicida
de, questão colocada via vídeo por Má
rio D'Andrea, CEO da Fischer&Friends. 
Na visão de Giovanni, as mudanças de 

CEO e CMOs entre os clientes, além da 
questão financeira, pesam nesse sentido. 

Recentemente, a Y&R conquistou a 
conta de Peugeot graças a uma política 
de renovação de agência por determina
do período, mas Justus salientou que esse 
não é o modelo ideal. "Adorei a decisão 
que o cliente tomou, mas por outro lado 
esse tipo de decisão é triste" declarou. 

Para Guanaes, a publicidade precisa 
atentar ao seu DNA para ter de volta o res
peito que sempre teve. "Devemos olhar 
para os fundadores desse negócio. Não 
podemos mais ser encarados como os ca
ras do paletó estranho. Precisamos passar 
uma imagem de sérios e bacanas" afirmou. 

Debateu-se ainda a falta de comunica
ção da marca corporativa da agência e a 
commoditização da propaganda, aponta
da por alguns anunciantes. Justus rebateu, 
alegando injustiça com as agências nesse 
caso. "Quando queremos aparecer, dizem 
que nossos egos são exacerbados. Mas 
quando não nos comunicamos criticam 
dizendo que somos low profile" lamentou. 

O tom mais elevado no discur
so adotado pelas agências diante 
das concorrências predatórias pa

rece distante de alguma ação prática que 
envolva uma solução consensual. O painel 
de abertura do MaxiMídia 2012, realizado 
com CEOs de quatro grandes agências, tra
tou de temas polêmicos, como fantasmas, 
mas nenhum se equiparou em calor a esse 
assunto. "Essa é a grande questão que pre
cisamos discutir no mercado hoje" senten
ciou Nizan Guanaes, chairman do Grupo 
ABC, e um dos convidados para o debate, 
ao lado de Paulo Giovanni, da Leo Burnett 
Tailor Made; Roberto Justus, do Newcomm; 
e Sérgio Amado, da Ogilvy, sob mediação 
de José Carlos de Salles Gomes Neto, CEO 
do Grupo Meio & Mensagem. 

Os líderes concordaram sobre as maze
las de disputas que envolvem mais agên
cias do que o necessário ou que criam 
bancos de ideias a troco de nenhuma re
muneração. "Chegou a hora de peitar o 
anunciante. Há concorrências sendo fei
tas job a job, o que é um absurdo" refor
çou Guanaes. "Depois de uma era de ar
rogância dos publicitários, agora esta
mos na era da arrogância dos anuncian
tes" completou. Como forma de comba
ter esse problema, o chairman do ABC 
defendeu o estabelecimento de parâme
tros por parte das agências, assim como 
ocorre em outros mercados. Em outras 
palavras, sugeriu um pacto de lideranças. 

No entanto, a proposta não encontrou 
eco entre os outros CEOs. "Estamos em 
um mercado maduro e vivemos sob um 
regime de democracia no País. Cada em
presa pode decidir o que é melhor para 
ela, dentro de parâmetros que confron
tem os benefícios e os riscos" afirmou Gio
vanni. "O que fazemos na agência é sim
plesmente não participar desse tipo de 
concorrência, que acaba puxando a bar
ra do mercado para baixo" acrescentou. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1530, p. 45, 8 out. 2012.




