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Embora a terceirização seja o modelo 
mais usado pelos anunciantes na ho-

ra de definir como será o gerenciamento 
de sua conta publicitária, há outros for-
matos que têm conseguido sobreviver às 
intempéries cada vez mais constantes do 
mercado. As houses e as agências estilo 
butique, cujos negócios são viabilizados 
por um ou poucos clientes, estão entre 
essas operações que, apesar da presen-
ça discreta, chamam a atenção pelo vo-
lume de verbas que administram e pelo 
tamanho das empresas que optam por 
esse tipo de parceria. 

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) e sua 
house, a PA Publicidade (21ª colocada no 
ranking das maiores agências do Brasil), 
é o exemplo mais visível, assim como a 
Hypermarcas com a My Propaganda (19ª 
colocada). A rede de varejo de moda Ria-
chuelo e a Química Amparo, dona da mar-
ca Ypê, trabalham com as butiques de co-
municação Bigman e P&M Publicidade e 
Marketing, respectivamente.

Esses são os principais exemplos que 
destoam da relação convencional entre 
agência e anunciante, principalmente 
quando se trata de contas que mobilizam 
altas somas. A PA, que movimentou em 
2012 recursos da ordem de R$ 301,5 mi-
lhões, e a My Propaganda, com R$ 390,1 
milhões, estão entre as maiores agências 
de publicidade do País — pelo critério do 
volume de compra de mídia — segundo 
o ranking Agências e Anunciantes (veja 
a lista completa à pág. 38). 

A agência do Pão de Açúcar subiu cin-
co posições em relação a 2011, passando 
do 26º para o 21º lugar. A da Hypermarcas 

avançou nove — do 28º para o 19º posto. 
Mantendo a posição, a Bigman apare-
ce em 45º lugar, com R$ 91,1 milhões. A 
P&M Publicidade figura na 32ª colocação 
(com R$ 189,8 milhões), tendo subido na-
da menos que cinco colocações em rela-
ção ao ano anterior.

Custos menores, maior proximidade 
no trato profissional, mais agilidade, co-
nhecimento mais aprofundado do core 
business da empresa, assim como a eli-
minação dos riscos de ter de passar pelos 
transtornos provocados por uma even tual 
troca de prestador de serviço. Esses são 
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Feito em casa
Houses e butiques de criação asseguram seu quinhão  
no competitivo mercado das agências de publicidade
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alguns, entre outros argumentos usados 
por aqueles que defendem a inclusão de 
uma agência de publicidade dentro da sua 
própria estrutura de negócio ou preferem 
escolher uma que, mesmo na qualidade 
de pessoa jurídica independente, tenha 
contrato de quase exclusividade com a 
empresa. Do outro lado, os que olham 
desconfiados para esse modelo de ne-
gócio apontam que a relação de depen-
dência limita a criatividade, dificulta uma 
postura mais crítica sobre a marca, além 
de tornar os processos de transformação 
mais burocráticos e lentos.

No pulso
“É quase impossível concorrer com a 

dedicação exclusiva das houses”, sublinha 
Eduardo Romero, diretor da PA Publici-
dade. Fundada em 1967 e transformada 
em house do Pão de Açúcar em 2006, a 
agência emprega hoje 252 funcionários. O 
executivo usa a expressão “pulso no pul-
so do cliente” para enfatizar que a intimi-
dade criada por esse modelo traz um ali-
nhamento operacional que faz diferença 
no resultado final.

“Somos, de fato, full service, com to-
das as disciplinas adequadas ao perfil do 
nosso cliente fisicamente integradas. Na 
PA, cada unidade de negócio abriga to-
das as expertises juntas, o que propor-
ciona integração e agilidade maiores”, 
garante Romero. Nesse tipo de formato, 
a agência faz parte do mesmo organis-
mo do anunciante e, segundo ele, sente 
mais rapidamente todas as suas ações 
e reações, além de identificar com mais 
clareza situações de bem ou mal estar. 
Esse envolvimento faz com que a equipe 
esteja constantemente empenhada em 
superar limites e propor novas aborda-
gens para as marcas frente à concorrên-
cia, assegura o diretor da PA.

Apesar de terem DNAs equivalentes e 
fazerem parte da mesma estrutura empre-
sarial, a house e o anunciante decidiram, 
no começo deste ano, por uma “separa-
ção de corpos”, em razão de a PA ter cres-
cido além do que a sede central do Pão 
de Açúcar comportava. “Estamos em um 

Economia na compra de espaço publicitário
A compra de mídia negociada pelas 

houses e pelas butiques de comunicação, 
via de regra, obtém resultados 
financeiros bem mais favoráveis que 
os alcançados pelas agências que 
mantêm com seus clientes uma relação 
terceirizada. Entre os fatores que 
possibilitam esse menor desembolso 
estão o maior envolvimento da equipe 
de profissionais da área no processo 
(inclusive dos seus diretores), mais 
agilidade no trânsito de informações, 
o que possibilita fazer ajustes mais 
rapidamente, além do contato direto com 
os executivos responsáveis pela tomada 
de decisões do anunciante.

De acordo com o diretor-geral da 
PA Publicidade, Eduardo Romero, o 
modelo de compra de mídia praticado 
pelas houses é o mesmo seguido 
por todo o mercado publicitário. O 
executivo assinala que as vantagens, 
quando obtidas, estão principalmente 
relacionadas ao volume de investimento 
anual. “Sendo uma empresa certificada 

pelo Cenp (Conselho Executivo das 
Normas-Padrão), como é o nosso caso, há 
regras claras que norteiam as relações 
veiculo/agências/anunciantes”, enfatiza.

Gilberto dos Reis, sócio da P&M, 
salienta que a principal vantagem de uma 
agência que escolheu ter um número 
reduzido de clientes é a de oferecer 
e desenvolver projetos que reúnam 
excelência e custos atrativos. De acordo 
com o empresário, há empenho pessoal e 
dedicação exclusiva em cada transação 
feita para o cliente – independentemente 
do tamanho do valor a ser investido. “As 
negociações, quaisquer que sejam elas, 
são sempre trabalhadas pessoalmente 
pelo principal executivo de mídia que, 
dada a sua vasta experiência, consegue 
excelentes resultados para o cliente”, 
argumenta.

Ralph Choate, sócio da Bigman, 
ressalta que o sistema de remuneração 
das butiques de comunicação é o mesmo 
das empresas tradicionais do mercado, 
seguindo as regras do Cenp. “O único 

aspecto que diferencia as butiques é o 
de ser uma empresa com uma carteira 
menor de clientes e, portanto, mais 
dedicada”, acentua o executivo.

Ralph Choate, da Bigman: butiques tem 
carteira menor e mais foco no cliente

PA Publicidade cresceu além do esperado e mudou suas instalações para um endereço independente, mas bem próximo à sede do Pão de Açúcar
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81% do consumo nacional é movimentado pela classe média.A mina:

O maior grupo de mídia  
out-of-home do Brasil:
líder absoluto em 
transportes públicos.
Especialista em falar
com a classe média. 

Número de pessoas impactadas mensalmente em audiência comprovada Ipsos Marplan*

Se você quer falar  
com a classe social 
que mais movimenta  
o Brasil, fale com 
a Outernet.

Gente em movimento

Metrô

Ônibus

Terminais
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Processo de checking verificado 
pela PricewaterhouseCoopers.

31 mil pontos  
O maior número de espaços em transportes públicos.

A maior audiência comprovada da mídia out-of-home. 

12.392.000

A maior presença nacional.

28 cidades
SãO PaulO, RiO dE janEiRO,
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EntRE OutRaS.

a maior solução de mídia em 
transportes públicos, integrando Metrô, 
Ônibus, terminais e Outros locais.
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endereço independente, mas a quatro mi-
nutos da sede do GPA”, comenta Romero. 
Essa nova fase do relacionamento, pon-
tua o executivo, vai ajudar a consolidar 
as diferentes figuras de cliente e agência 
— que incluiu três novas disciplinas no 
seu escopo de atuação: digital, relaciona-
mento e endomarketing.

Romero explica que essa cumplicidade 
estratégica é construída e sua eficiência 
não é inerente só porque compartilham 
da mesma estrutura. Lembra que é pre-
ciso adotar uma postura profissional cer-
teira que facilite a correção de eventuais 
problemas e estar sempre atento para que 
essa proximidade diuturna não compro-
meta a implementação do que precisa 
ser feito em prol da melhor qualificação 
dos resultados. “A possível falta de oxi-
genação dos times, já que são 100% fo-
cados em seus clientes, é um risco. Para 
assegurar a oxigenação, fazemos rodízio 
da equipe e participamos de feiras e se-
minários no Brasil e no exterior, treina-
mentos esses direcionados em nossa ati-
vidade, ou no negócio de nossos clientes”, 
conta Romero. “Tendo a moldura correta, 
é muito mais fácil chegarmos a soluções 
de comunicação mais assertivas”, afirma.

Operacionalmente, a PA Publicidade é 
dividida em quatro unidades de negócios 
totalmente independentes. Uma atende 
a bandeira Extra em todos os seus forma-
tos (hiper, super, minimercado, drogarias, 
postos de gasolina, extra.com). Outra di-
visão gerencia a conta do Pão de Açúcar 
e Pão de Açúcar Delivery. Um terceiro 
núcleo é dedicado às marcas exclusivas 
(Taeq Qualitá, Club de Sommeliers, Ca-
sino e Finlandek). O quarto cuida da co-
municação corporativa (colaboradores, 
investidores etc). 

Procurada, a My Propaganda pre-
feriu não comentar sobre seu modelo 
de atuação.

Híbridos
Modelos como houses e butiques de 

comunicação são cíclicos, ora estão em 
alta, ora em baixa, explica o coordenador 
da Miami Ad School/ESPM, Paulo André 
Bione. Para o acadêmico, esse é um for-
mato que tem seu espaço assegurado no 
mercado, e mesmo em longo prazo seu 
tamanho tende a manter a mesma pro-
porção, com algumas variações. “As em-
presas que optam pela house ganham em 
agilidade porque são prioridade da equi-
pe, mas podem comprometer a eficiência 
quando a agência vira um departamen-

Paulo Bione, da ESPM: agilidade x eficiência

Comercial do Pão de Açúcar: agência promove rodízio de pessoal nas unidades de negócios 

to subordinado a outros. Essa hierarqui-
zação limita a independência criativa e,  
nesses casos, a contribuição da house fi-
ca aquém do que poderia”, analisa.

Existem no mercado alguns modelos 
híbridos, mesclando house e agência ter-
ceirizada, e que têm dado certo, segundo 
Bione, porque garantem os lados positi-
vos dos dois formatos e diminuem con-
sideravelmente os aspectos desfavorá-
veis. Quanto aos custos, considera que 
afirmar genericamente que um modelo 
é menos oneroso que o outro é concluir 
apressadamente uma matemática com-
posta por muitas variáveis que influen-
ciam no resultado final. Cada caso, é um 
caso, arremata. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Agências e anunciantes, São Paulo, p. 14-15, 27 maio 2013.
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