
Márcio Mello no conselho da HRT
O fundador e diretor-presidente da petrolífera brasileira HRT,

Márcio Rocha Mello, permanecerá como membro do conselho de

administração da companhia. O executivo renunciou ao comando da

empresa na última sexta-feira. Ainda não foi anunciado o substituto.

A HRT está voltada atualmente para campanha exploratória em

campos terrestres no Solimões, na Amazônia, e na costa da Namíbia.

Prática regulamentada do merca-
do publicitário,o Bônus por Volu-
me, mais conhecido como BV, é
um dos fatores por trás do resulta-
dos do Google no Brasil, que já
concentra a segunda maior fatia
publicitária do país, perdendo ape-
nas para as Organizações Globo.

Na prática, o BV é uma bonifica-
ção aos volumes anuais de mídia
que as agências publicitárias pa-
gam aos canais onde veiculam as
campanhas. O incentivo pode che-
gar a 20% do valor total.

Segundo um publicitário de
uma das maiores agências do
país, que pede sigilo de sua iden-
tidade, esse incentivo do Goo-
gle começou há cerca de dois
anos e só vale para as mídias dis-
play e vídeos, mas não para os
links patrocinados. “Como a
margens das agências publicitá-

rias vem caindo, o BV é impor-
tante”, defende.

Uma outra fonte do setor, expli-
ca que o BV faz com que as agên-
cias trabalhem para os canais de
comunicação e não para as empre-
sas que as contratam. “Isso é um
câncer, já que estimula que gran-
des grupos mantenham a concen-
tração de mercado, estrangulan-
do os pequenos, ainda que esses
canais tradicionais venham per-

dendo audiência, mas não o share
de publicidade.”

Procurado, o Google não quis
dar entrevista.

Outros diferenciais da empresa
para atrair mais anunciantes

As agências de publicidade rela-
tam o aumento da procura de seus
clientes por anúncios na internet,
principalmentenoGoogle.ParaDa-
nielChalfon,vice-presidentedemí-
diadaLoducca,avantagemdoGoo-
gle está em operar em vários plata-
formas. “Um anunciante pode usar
vídeos, bannerseas ferramentas de
busca, por exemplo”, explica.

Renato Facchim, diretor de mí-
dia da DM9DDB, concorda, mas
ressalta que a estratégia precisa
ser muito bem pensada. “Há vá-
rios caminhos dentro do Google,
mas temos que pensar no que
mais se adequa a cada cliente”.
Ele diz ainda que a agência não vê
a internet de forma segmentada.

“Incluímos todas as ferramentas,
como buscadores, redes sociais e
links patrocinados, na mesma ver-
ba de mídia. Dependendo do clien-
te, indicamos o que consideramos
mais eficiente”, declara.

Segundo Chalfon e Facchim, o
grande diferencial para qualquer
mídia continua a ser a criativida-
de. “Ela é importante e independe
do meio”, diz Facchim.

“Há uma mudança no padrão
de transmissão, mas os princípios
de comunicação continuam váli-
dos. A criatividade e a qualidade,
portanto, continuam sendo muito
importantes. Ainda há uma cultu-
ra de que para a internet, a produ-
ção tem que ser barata, o que não
é verdade”, ressalta Chalfon.

Ele acrescenta que a agência
normalmente não é procurada
apenas para produções para a in-
ternet, mas que clientes, que tradi-
cionalmente optavam por outros
canais, como televisão, começam
a migrar suas verbas para a inter-
net. “Em alguns casos, passa-se a
aplicar o dinheiro todo neste
meio”, completa.

A televisão ainda deve se
manter como a mídia mais
poderosa para a propaganda
brasileira. Mesmo com a
internet ganhando cada vez
mais força, a TV vai se
reinventar e interagir com as
outras plataformas. Essa é a
opinião de especialistas em
marketing. Para pesquisador
do Centro de Excelência em
Varejo (GVcev) da Escola de
Administração de Empresas de
São Paulo da Fundação Getulio
Vargas (FGV-EAESP), Maurício
Morgado, o caminho natural é a
integração entre as mídias.

“Hoje, a TV ainda é muito
forte para construir uma
marca. Acredito que no futuro
tudo será integrado”, disse.

Gabriel Rossi, estrategista
em Marketing, também
acredita nessa
“transformação” da TV para
não perder espaço. Mesmo
assim, segundo ele, as
empresas devem preferir
anunciar na mídia em função
de sua penetração nas grandes
massas. “Pode-se anunciar em
mídias digitais, mas a TV vai
agir como legitimadora
daquela ação. Todas as mídias
vão trabalhar juntas e as
digitais hoje são realidade.”
Ana Paula Machado
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Google adota o Bônus
por Volume, o famoso
BV da publicidade
Comissão, que chega a 20% do valor dos contratos de veiculação anual, é um
dos fatores que explicam o crescimento de receita da empresa no Brasil

Divulgação

Integração entre
as mídias já é
realidade
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Aempresaéasegundacolocadaematraçãodepublicidade,perdendoparaasOrganizaçõesGlobo.EspecialistasdefendemqueTVcontinuaaseramídiamaispoderosa

Para as agências de
publicidade, o grande
diferencial do Google
está na possibilidade
dos anúncios serem
feitos em diversas
plataformas. Mas
ressaltam que é preciso
adequa-las ao cliente

O Bônus por Volume
distorce a realidade,
pois faz com que as
agências de
publicidade trabalhem
para os veículos de
comunicação e não
para as empresas
que as contratam
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