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Em meados dos anos 1990, o alto-esca-
lão da agência pernambucana Ampla 

se reuniu com seu cliente mais antigo, a 
cachaça Pitú, para apresentar uma cam-
panha que reforçaria o conceito “Mania de 
brasileiro”. A execução proposta pelos pu-
blicitários faria um paralelo entre o gosto 
do público pela marca e por bumbuns fe-
mininos, que seriam amplamente exibidos 
no comercial de 30 segundos. Dono de � r-
mes convicções religiosas, Elmo Cândido 
Carneiro, que àquela altura estava havia 
60 anos na empresa, que teve como um 
dos fundadores seu pai, Joel Cândido, le-
vantou-se e, em protesto, decidiu sair da 
sala. Entretanto, antes a� rmou: “Sei que 
sou voto vencido, mas con� o na agência”.

A cena descrita provavelmente jamais 
seria possível se o relacionamento entre 
anunciante e agência não fosse sólido. 
Muito menos se no lugar de Carneiro es-
tivesse um diretor de marketing recém-
-chegado. “Desde o começo, existe uma 
confiança mútua e a certeza de que o ca-
samento funciona. Tudo o que pensamos 
é analisado em conjunto e esse entrosa-
mento faz as coisas darem certo, mesmo 
diante das mudanças do mercado. Nunca 
consideramos mudar de agência”, afirma 
Alexandre Ferrer, diretor comercial e de 
marketing da Pitú, uma das três maiores 
do mercado ao lado de 51 e Velho Barreiro.

A Ampla foi inaugurada em 1976 e teve 
a marca de cachaça como primeiro cliente. 
Portanto, a parceria já dura 37 anos. Entre-
tanto, relacionamentos duradouros como 
esse são raros na publicidade brasileira, 
tanto que os poucos casos de longevidade 
serão homenageados na próxima segun-
da-feira, 25, pela Associação Brasileira de 
Agências de Publicidade (Abap). A enti-
dade criou o Prêmio Aliança de Fidelida-
de dos Anunciantes a suas Agências, de-
dicado a relacionamentos superiores a 30 
anos. O recorde é de Unilever e JWT, jun-
tas há 84 anos (confira quadro com todas 
as homenageadas). Internacionalmente, 
a parceria é ainda mais longa, pois a JWT 
começou a atender o anunciante em 1902. 
No Brasil, o relacionamento foi iniciado 
com a abertura do escritório local da JWT, 
em 1929 — a primeira filial de uma multi-
nacional da publicidade no País.

Em 2005, a Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA) tomou atitude simi-
lar com o Prêmio Aliança, que, na oca-
sião, foi entregue a 12 agências que man-
tinham contas há mais de 30 anos: Agên-
cia 3, AlmapBBDO, Ampla, DPZ, JWT, Leo 
Burnett, Lowe, McCann-Erickson, Men-
des, Ogilvy, Publicis e Z+. Contudo, algu-
mas das relações homenageadas naque-
la ocasião já foram desfeitas, caso da Pe-
nalty, que estava na Z+ desde 1973, mas 
seguiu para a Naked no início deste ano.

Apesar da notável quantidade de clien-
tes com parcerias longas, parece consenso 
que esse tipo de química entre agências e 
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anunciantes tem diminuído nos últimos 
anos. “Sinto que existe um desvirtuamento  
da situação, porque o normal na publici-
dade seria ter relações duradouras para 
construir cases em longo prazo, e não o 
contrário. Mas o fato é que esse cenário 
mudou muito nos últimos anos por conta 
de gestos de irresponsabilidade de clientes 
e agências, com suas posturas especula-
tivas”, diz Washington Olivetto, chairman 
da WMcCann, agência que preserva rela-
cionamentos antigos, iniciados quando 
se chamava McCann-Erickson, com Es-
so, Chevrolet, Coca-Cola e Nestlé, todos 
superiores a 60 anos. Segundo ele, há al-
guns mercados onde as relações são mais 
preservadas, como Reino Unido e Estados 
Unidos, e outros em que chega a ser cho-
cante ver anunciantes se dizendo satisfei-
tos publicamente e abrindo concorrências 
no mês seguinte, como na Espanha. “In-
felizmente, estamos nos encaminhando 
para a espanholização”, critica.

O segredo é o diálogo
Quando esteve na equipe da DPZ e no 

comando da W/Brasil, Olivetto manteve 
longas relações com marcas como Bom-
bril e Sadia, uma situação diferente do que 
ocorre na WMcCann, onde pesa o alinha-
mento internacional, que garante parce-
rias mais longevas. “Um dos fatores que 
mais me atraiu para a fusão da W/ com 
a McCann foi justamente a longevidade 
das parcerias. Nesses casos, como sem-
pre digo, o segredo de estar tanto tempo 
junto é manter a solidez das bodas de 
ouro com o tesão da lua de mel”, brinca.

Olivetto afirma que outra razão para as 
relações duradouras está no diálogo sin-
cero entre as partes. Ele relata o caso de 
um cliente que, apesar de amigo, pare-
cia incomodado com alguma coisa. “Pedi 
que ele me dissesse tudo o que queria di-
zer. Que não tivesse receio pela amizade. 
E conseguimos corrigir a rota”, relembra.

Com parcerias de 45 anos com Itaú, 44 
com Sadia, 41 com Bombril e 40 com Vivo, 
a DPZ é outra recordista entre os home-
nageados da Abap. “Essa durabilidade se 
deve a uma característica da agência, que 
sempre buscou construir marcas e criar 
ícones da publicidade, como o baixinho 
da Kaiser e o leão do imposto de renda. 
E isso exige tempo”, afirma o CEO Flávio 
Conti. Já a JWT aponta o pensamento es-
tratégico de longo prazo como razão para 
manter a conta recordista de permanên-
cia na publicidade brasileira, de Unilever, 
por meio de alinhamento internacional. 
“Tanto a JWT quanto a Unilever muda-
ram muito nessas décadas. Mas existe 
uma cultura que foi se adaptando a es-
sas mudanças e continuou encaixando. 
E não é por ser alinhados que vamos fi-
car sempre com a conta, porque o clien-
te local tem muito mais liberdade para 
mudar”, observa o CEO Ezra Geld. “Para 

A Sadia é atendida pela DPZ há 44 anos e a Chevrolet está com a McCann, hoje WMcCann, desde 1937

Parcerias mais longas da publicidade brasileira
50 anos ou mais

Anunciante Agência Cliente desde 
Parceiros há 

(em anos)
Unilever JWT 1929 84

Exxon Mobil (Esso) WMcCann 1935 78

Chevrolet WMcCann 1937 76

Coca-Cola WMcCann 1942 71

Nestlé WMcCann 1953 60

Unilever Borghi/Lowe 1957 56

Nestlé Publicis 1957 56

Mondeléz Ogilvy 1960 53

Volkswagen AlmapBBDO 1960 53

Pfi zer (Zoetis) Rinocom 1963 50
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manter relacionamentos longos, precisa-
mos ouvir os clientes e nos manter rele-
vantes. E não é só ter um relacionamen-
to, mas sim oferecer um pensamento es-
tratégico”, aponta.

No entanto, ele demonstra preocupa-
ção com a deterioração das relações no 
mercado, ao afirmar que a velocidade com 
que as coisas mudam faz algumas agên-

Fonte: Abap

40 anos ou mais

Anunciante Agência Cliente desde 
Parceiros há 

(em anos)
Itaú DPZ 1968 45

Sadia DPZ 1969 44

Sociedade Fogas Oana 1973 40

Gerdau Ogilvy 1969 44

GSK (Beecham) Ogilvy 1970 43

Unilever Ogilvy 1972 41

Mondeléz JWT 1973 40

Nestlé JWT 1965 48

Bombril DPZ 1973 40

Vivo DPZ 1973 40

30 anos ou mais

Anunciante Agência Cliente desde 
Parceiros há 

(em anos)
Grendene WMcCann 1982 31

Unama Mendes 1974 39

Pitú Ampla 1976 37

Lojas Guido Chama 
Publicidade

1976 37

3M Portal 
Publicidade

1978 35

Fundação Educacional de Goiás Cannes 1980 33

GBOEX Previdência Privada Martins e 
Andrade

1980 33

GTV Imóveis Archote 1981 32

Danone Y&R 1983 30

Bunge Propague 1983 30

Os nomes dos anunciantes e das agências são os atuais, embora muitas relações tenham começado antes, 
como nos casos de Vivo (antes Telesp), WMcCann (McCann-Erickson) e Borghi/Lowe (Lowe).
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Unilever com JWT; Itaú com DPZ; e Esso e 
Coca-Cola com WMcCann: parcerias longas 
ajudam a construir marcas

cias se preocuparem mais com o enten-
dimento dos novos cenários do que com 
as expectativas dos clientes. “É como es-
tar numa corrida e ficar toda hora olhan-
do para trás para ver se alguém está te al-
cançando. Você pode perder o foco na sua 
prova”, compara Geld. “Vivemos na era da 
velocidade da informação e o imediatis-
mo dos dois lados tende a encurtar a re-
lação”, reforça Conti.

 
Razões para o fracasso

Outro fator que contribui para rela-
ções menos profundas é a visão finan-
cista. “Quando a agência cobra barato, a 
conta acaba saindo caro. Óbvio que temos 
de ser competitivos e vivemos em tempos 
de apertos, mas se passar do ponto, a bai-
xa rentabilidade não sustenta a relação 
por muito tempo”, garante Conti. “Che-
ga a hora em que é preciso administrar a 
ambição. Adoro todos os dinheiros que 
ganhei, mas tem uns que tenho orgulho 
de não ter ganhado”, completa Olivetto.

Ao contrário da percepção dos profis-
sionais do mercado, há dados que apon-
tam que os relacionamentos entre agên-
cias e anunciantes estão mais longos no 
Brasil. Segundo o estudo AgencyScope, 
do Grupo Consultores, o tempo médio de 
relação saltou de 4,6 anos em 2006 para 
6,6 em 2012. Pela metodologia da pesqui-
sa, a média brasileira supera a de países 
como Espanha, China e Argentina, e até 
mesmo a do Reino Unido. O Grupo Con-
sultores não tem dados sobre os Estados 
Unidos, onde se acredita que as relações 
sejam mais longas. Mas, apesar de estar à 
frente de outros países no ranking do es-
tudo, há problemas sérios no Brasil que 

não podem ser mascarados pelos núme-
ros. “Algumas agências enfrentam a pres-
são por ganhar mais contas e oferecer re-
sultados ao grupo ao qual pertencem. E, 
por isso, não priorizam os laços com os 
clientes atuais”, aponta Graziela di Giorgi, 
diretora do Grupo Consultores no Brasil.

Para ela, algumas das principais razões 
para o fracasso de uma relação são a falta 
de proatividade por parte da agência e a 
pouca abertura para o diálogo por parte do 
anunciante. “O cliente quer que a agência 
se torne uma parceira. Embora haja grande 
movimento de troca de agências, acredito 
que os anunciantes que mantêm relações 
de longo prazo sabem valorizar a parceria 
e dividir os resultados”, analisa. 

Graziela diz que muitos relacionamen-
tos não vão adiante porque já começam 
errado. “Não entendo certas atitudes em 
concorrências, pois se o processo começa 
torto não tem como ir muito longe”, critica. 

O estudo AgencyScope ainda aponta 
que dentre os dez clientes mais mencio-
nados pelos diretores de marketing como 
sendo os mais admirados do mercado, há 
quatro empresas nacionais: Natura, Itaú, 
Ambev e Alpargatas. Não coincidente-
mente, todas cultivaram relações longas 
com suas agências. Como o Brasil poderá 
continuar tendo marcas nacionais fortes 
no futuro se as relações com as agências, 
que são parte importante dessas conquis-
tas, se deteriorarem?

Por seu lado, as agências têm a missão, 
segundo Graziela, de retomar a relevân-
cia nos negócios dos clientes. “A agência 
tem de fazer valer a parceria e se esfor-
çar não para ter um relacionamento com 
o executivo atual do anunciante, e levá-
-lo para andar de barco, mas deve se fo-
car em ter uma entrega relevante”, reco-
menda. “A grande responsável pela situ-
ação  atual é a agência, que abriu espaço 
para fazer algumas concessões. O merca-
do precisa ser mais unido e leal”, reconhe-
ce Conti, da DPZ. Para Olivetto, da WMc-
Cann, a confiança mútua, historicamente, 
sempre começou com a agência fazendo 
sua parte. “Sou otimista e acredito que é 
possível reestabelecer o respeito”, reflete.

Uma edição com experiências únicas,
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www.publiabril.com.br
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1586, p. 22-23, 18 nov. 2013.
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