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Na mesma semana em que três agên-
cias deixaram a concorrência do Gru-

po Pão de Açúcar, um movimento com al-
gum grau de similaridade afetou a licita-
ção do Banco da Amazônia, no Pará. Na-
da menos que 17 agências assinaram em 
conjunto um anúncio publicitário para 
abrir mão publicamente da disputa pe-
la verba de R$ 8 milhões, uma das mais 
desejadas do Estado. Apenas três empre-
sas continuam no processo — Vanguar-
da Propaganda e DC3, ambas do Pará, e 
a Focus, do Maranhão. 

Algumas das condições que revolta-
ram os participantes foram a obrigação 
de devolução de 25% das comissões paga 
pelos veículos e os honorários de apenas 
2% sobre os custos dos serviços de tercei-
ros (como produtoras e gráficas). Em re-
lação à essa última cláusula, as normas 
do Conselho Executivo das Normas-Pa-
drão (Cenp) indicam que o cliente deve 
pagar 15% sobre o valor de tais serviços. 
Entretanto, executivos de agências ouvi-
dos por Meio & Mensagem dizem que o 
pagamento de 2% de honorários tem se 
tornado comum em outras concorrências 
públicas pelo Brasil. “Essa nossa decisão 
vai ter consequências e a principal delas, 
acredito, é uma maior defesa do negócio 
de agências diante dos demais pilares do 
mercado. Se aceitássemos essa situação, 
corríamos o risco de ter clientes da área 
privada pedindo as mesmas condições, 
reduzindo nossa comissão a um ponto in-
suportável não só para as agências, mas 
também para os veículos e anunciantes”, 
afirma Pedro Galvão, fundador e presi-
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dente da Galvão Comunicação, uma das 
signatárias do anúncio.

Casos de agências que deixam con-
corrências por não concordarem com os 
termos propostos pelos clientes são cada 
vez mais incomuns. Mas ainda mais ra-
ras são situações em que as participan-
tes externam sua insatisfação, seja de for-
ma discreta como fizeram AlmapBBDO 
e WMcCann,  no caso do Grupo Pão de 
Açúcar, seja de maneira explícita, como 
a revolta das 17 contrárias à imposição 
do Banco da Amazônia.

“Infelizmente, o mercado publicitário 
é ferozmente competitivo e muitas agên-
cias se prestam a fazer concessões tanto 
financeiras quanto em termos de proprie-
dade intelectual, na esperança de pegar 
uma conta. Aquelas com mais autorres-
peito e ética profissional sólida ficam de 
fora e o fazem publicamente, na esperan-
ça de acabar com essa prática. Ou, pelo 
menos, de denunciá-la”, afirma Marcio 
Moreira, ex-vice-chairman global do Mc-
Cann Worldgroup, que por mais de qua-
dro décadas vivenciou de perto as con-
corrências no mercado norte-americano.

Bastidores revelados
Por lá, a questão da exposição pública 

dos termos secretos das concorrências 
ganhou contornos pop graças à criação 
de um reality show chamado The Pitch, 
produzido pela AMC, a mesma da pre-
miada série Mad Men. A ideia do forma-
to é promover uma concorrência de ver-
dade, assistida por centenas de milhares 
de norte-americanos no horário nobre 
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do domingo no canal por assinatura da 
própria AMC. O primeiro episódio, em 
abril de 2012, envolveu a marca Subway, 
que colocou sua verba em disputa entre 
a McKinney, a vencedora, e a WDCW. Os 
pormenores nem sempre ortodoxos da 
concorrência foram assistidos por nada 
menos que 500 mil pessoas. A primeira 
temporada teve oito capítulos semanais 
e, graças ao sucesso, houve uma renova-
ção para mais oito episódios. 

Entretanto, um breve olhar sobre a 
lista de anunciantes e agências partici-
pantes do programa traz a constatação: 
os principais players do mercado deci-
diram ficar de fora do show. O próximo 
episódio, que vai ao ar nos Estados Uni-
dos nesta quinta-feira, 12, por exemplo, 
mostra as inexpressivas Powell Creative 
e DBD disputando a verba de Gibson 
Brands, cujos produtos mais conhecidos 
são as guitarras. “Esse programa, boico-
tado por todas as grandes agências sob o 
pretexto de que não precisam de exposi-
ção e não têm nada a ganhar, tem dado 
o que falar já que ideias não só são apre-
sentadas publica e gratuitamente como 
comportamentos eticamente questioná-
veis ocorrem com certa frequência”, re-
lata Moreira.

Nos Estados Unidos, diz, a expressão 
“jump ball” (“sobe a bola”) é usada para 
descrever concorrências em que várias 
agências são obrigadas a se comportar 
como jogadores de basquete, pulando ao 
mesmo tempo para ver quem consegue 
fazer a cesta. Apesar de ser uma prática 
muito criticada, ocorre com frequência. 
O fato é que poucas vezes disputas des-
se tipo são expostas publicamente. Nes-
se sentido, os movimentos recentes no 
Brasil são ainda mais raros. E a má notí-
cia é que eles deverão continuar sendo 
escassos. “Eu não costumo ser otimista e 
achar que esse nosso movimento vai mu-
dar tudo. O mercado vai se acomodando 
em um processo dialético, como sempre 
acontece”, diz Galvão. Mas, ao menos, as 
agências começaram a falar em um tom 
diferente e explicitar uma situação que 
está chegando a níveis graves e afeta a 
saúde financeira do mercado.

Voz firme 

JWT x UPS
Em 2009, a concorrência da empresa 
de logística UPS, avaliada em US$ 
200 milhões, envolvia três agências 
do grupo WPP — JWT, Ogilvy e Y&R 
— e a então Euro RSCG (hoje Havas 
Worldwide). A disputa foi vencida 
pela Ogilvy, mas a JWT foi a grande 
protagonista ao dizer não em público 
ao cliente e se retirar do processo. 
“A UPS é um grande cliente com um 
grande problema de comunicação a 
ser resolvido. Eles precisam tratar 
a nós e às outras agências como 
um parceiro e isso não parece ser a 
cultura deles. Estamos investindo 
tempo e dinheiro significativos 
nisso, então sair não é uma decisão 
fácil”, afirmou à época o CEO 
Bob Jeffrey.

BBDO x Hotéis Hilton
Em 2005, várias agências desistiram 
de concorrer à conta dos hotéis 
Hilton, que queriam um novo parceiro 
de publicidade para revigorar 
sua marca. Elas alegaram que o 
anunciante estava “angariando 
ideias” e que não estavam dispostas 
a “oferecer propriedade intelectual 
de graça”. A disputa pela conta de 
US$ 40 milhões foi vencida pela 
Y&R, mas não sem polêmica. “Se não 
reforçarmos o valor de nossas ideias, 
elas se tornarão um commodity. Por 
isso, estou educadamente declinando 
à oportunidade de doar nossas ideias. 
Não quero alguns milhares de dólares 
por uma ideia que vai render milhões 
a eles. Se eles as querem, precisarão 
nos contratar”, afi rmou à época David 
Lubars, chairman e CCO da BBDO na 
América do Norte. A parceria com a 
Y&R durou seis anos e a verba 
foi conquistada em 2011 pela 
Cramer-Krasselt. 

BBH x Miller Light
“Pensando no futuro, não somos 
parceiros compatíveis”. Dessa maneira, 
a BBH decidiu não participar da disputa 
pela conta de seu então cliente, a 
cerveja Miller Light, em 2009. Após a 
fusão entre  SABMiller e Molson Coors, 
para competir com a Anheuser-Busch 
Inbev, o anunciante decidiu promover 
uma disputa feroz pela verba da 
marca Light e convidou a DraftFCB 
para participar. Após alguns meses, 
a BBH decidiu sair da concorrência 
e enviou um comunicado sobre o 
assunto à imprensa. As razões do 
descontentamento não fi caram claras.

Dare x Tetley
A frase poderia ser dita ao fi m de um 
casamento infeliz, mas surgiu em 
uma concorrência publicitária: “A 
hora é boa para nos separarmos de 
vez”, posicionou-se a agência londrina 
Dare, ao desistir de defender a conta 
da marca de chás em maio de 2013, 
após cinco anos de parceria. Ao abrir 
a disputa, o anunciante afi rmou que 
buscava mais efi ciência, e convidou 
seis agências.

Exemplos globais de agências que 
disseram não à concorrências
Exemplos globais de agências que 
disseram não à concorrências
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1576, p. 25, 9 set. 2013.




