
Agora, o anúncio também tem que vender 
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São Paulo, 14 de Fevereiro de 2005 - Ficou para trás o tempo em que as agências se 
preocupavam só com propaganda. Ainda circula aquela velha história do executivo de um 
grande fabricante de produtos de consumo que chamou o diretor de sua agência de 
publicidade e explicou o que, no futuro, teria de mudar: "Sua agência já vendeu um bocado de 
imagem de nossa empresa. Agora queremos que venda mercadorias".  
 
Esta anedota, sempre repetida, é certamente apócrifa. Mas serve para mostrar as mudanças 
que estão ocorrendo no mundo da publicidade. Hoje, a preocupação do cliente não é com o 
brilho dos anúncios nem com os prêmios que sua agência possa ganhar. Ele quer que sua 
agência se concentre em vender seus produtos e em desenvolver sua marca. E quer medir os 
resultados.  
 
A Análise Setorial "Os Novos Negócios da Publicidade", que o Panorama Setorial acaba de 
lançar, mostra que, para vender os produtos ou serviços do cliente, a agência teve de mudar. 
Precisou transformar-se em agência de marketing, de pesquisa, de design, de relacionamento 
com o cliente, de venda direta, de relações públicas, de apoio no ponto-de-venda, de 
segmentação de mercado, de avaliação de resultados, etc.  
 
Na verdade, a agência concentrada apenas em fazer anúncios e comprar espaço e tempo na 
mídia é relativamente recente na História da Publicidade. Hoje esse período é idealizado como 
a "Idade de Ouro" da propaganda. Mas foi de muito curta duração, como escreve a Análise 
Setorial.  
 
Os publicitários mais velhos ainda se lembram do tempo em que as agências, além de fazer 
anúncios, produziam programas de televisão. Uma grande parte do conteúdo - vocábulo que 
antes nunca era usado com este significado - das emissoras de televisão era fornecida 
diretamente pelas agências e era colocada no ar sem nenhuma alteração. Um programa 
famoso como o "Repórter Esso" era de responsabilidade da agência, não da emissora que o 
transmitia.  
 
Essa atitude foi resultado da importação direta do modelo norte-americano. Nos Estados 
Unidos, as agências produziam os principais programas de televisão, que tinham o patrocínio 
de um grande anunciante. As redes de televisão - como acontecera antes com o rádio - 
ofereciam o meio de comunicação; a mensagem era fornecida pela agência e paga pelo 
anunciante.  
 
As emissoras funcionavam, nestes casos, como as operadoras de telefonia, que cedem o canal 
de comunicação a quem paga pelo tempo e pelo uso. O cliente decide o que vai dizer ou 
transmitir. Uma das exceções a esta prática eram os programas de notícias. 
 
A situação mudou quando as emissoras passaram a produzir cada vez mais programas 
próprios e, em lugar de procurar um único patrocinador, passaram a vender o tempo em 
pequenas fatias de 60 ou 30 segundos a anunciantes menores.  
 
Durante muito tempo, os agentes de publicidade não produziam os anúncios que veiculavam. 
Estes eram preparados pelos clientes. Os agentes, que trabalhavam para os veículos mediante 
comissão, simplesmente se encarregavam de intermediar o espaço.  
 
De novo, os publicitários mais velhos fora do eixo Rio-São Paulo ainda devem ter na memória 
tempos em que os agentes estavam ligados aos veículos - jornais e emissoras de rádio - e não 
aos anunciantes. A Análise Setorial mostra em detalhe como as grandes holdings mundiais de 
comunicação, para adaptar-se a esse anunciante que procura as agências para que o ajudem a 
tirar o produto da prateleira, compraram nos últimos anos centenas de companhias das mais 
variadas especialidades de marketing.  
 



Ainda hoje, essas holdings continuam procurando empresas especializadas nos mais variados 
nichos de mercado para comprar. 
 
Nesse esforço pela diversificação, algumas holdings cometeram exageros e pagaram caro por 
isso. Em um gesto de megalomania, a antiga Saatchi & Saatchi, quando ainda era controlada 
pelos irmãos Charles e Maurice, tentou complementar sua oferta de serviços tornando-se uma 
das maiores empresas de consultoria do mundo. Para isso, comprou o Hay Group, um dos 
mais respeitados nomes do setor, e quis adquirir a Andersen Consulting, hoje conhecida pelo 
nome de Accenture.  
 
Em seu propósito de oferecer a seus clientes um amplo leque de serviços, os irmãos Saatchi 
quiseram entrar no setor financeiro. Fizeram ofertas para comprar o Midland Bank, um dos 
quatro maiores bancos comerciais britânicos - que hoje forma parte do HSBC -, e o Hill 
Samuel, um tradicional banco de investimentos. 
 
A Saatchi & Saatchi certamente exagerou em seus objetivos de diversificação, endividou-se 
demais, e os irmãos foram tirados do controle e da holding. Hoje, a agência S&S, que mudou 
de donos mas ainda guarda o nome, é controlada pelo Publicis Groupe, de capital francês, com 
a japonesa Dentsu como acionista minoritária de referência. 
 
As mudanças no campo da publicidade aconteceram velozmente. Tanto, que não seria 
adequado afirmar que as grandes holdings são agência de publicidade. Mais correto seria 
considerá-las grupos de marketing, ou de comunicação de marketing. Sua principal fonte de 
renda não é mais a criação e intermediação dos anúncios. Pelo menos metade da receita 
provém de atividades que giram em torno do marketing. Isto é, de como aumentar a venda 
dos produtos pelo menor custo. 
 
Outro sintoma de como mudou o negócio da publicidade pode ser visto pela identidade dos 
principais responsáveis pelas holdings. Nenhum deles suou ou perdeu o sono uma noite sequer 
para fazer um anúncio. Eles têm origem em outra área. São administradores. Para eles, a 
publicidade não se escreve com letras ou se faz com idéias: se escritura com números e se 
mede em percentagens. 
 
As mais importantes agências mundiais de publicidade receberam o nome de seus fundadores, 
a maioria deles homens de criação - Ogilvy, Bernbach, Burnett, etc. Depois foram 
transformados, vários deles, em siglas. Se fossem fundadas hoje talvez recebessem o nome do 
contador ou do diretor financeiro.  
 

 
Leia mais: 
 
O gigante discreto de hábitos estranhos 
 
14 de Fevereiro de 2005 - A Dentsu, a gigante japonesa que formalizou recentemente suas 
relações com a DPZ, formando uma "joint venture" no Brasil, é uma empresa da qual quase 
todos os publicitários ouviram falar, mas que poucos deles conhecem com algum detalhe, 
apesar de ser a maior agência do mundo e o quinto maior grupo de marketing.  
 
A Análise Setorial "Os Novos Negócios da Publicidade" publica um longo levantamento de suas 
atividades. A Dentsu é uma agência cuja estrutura e cujas relações com os clientes e com os 
principais veículos são, para os padrões brasileiros, no mínimo estranhas.  
 
A Dentsu, com receita de US$ 2,4 bilhões por ano, é um grupo diversificado. Além de controlar 
empresas de publicidade e de serviços de marketing, é grande acionista dos principais canais 
de televisão. Controla mais de 30% do mercado japonês de publicidade, 41% dos anúncios na 
TV e 30% da public idade dos jornais. Suas produtoras fazem filmes de longa metragem para o 
cinema, além de imagem e som para terceiros. Tem seus próprios programas de televisão, e 
financia e produz um elevado número de programas para as emissoras. Um dos mais 
importantes noticiários diários da TV é da Dentsu.  



 
Muito antes de as agências ocidentais descobrirem que seus clientes precisavam de algo mais, 
além dos anúncios, a Dentsu já oferecia uma grande variedade de serviços de marketing. E 
mantém com seus clientes um tipo de relacionamento difícil de repetir fora do Japão.  
 
Quando um anunciante precisa de um diretor de marketing, a Dentsu procura um e, se for o 
caso, chega a oferecer-lhe um de seus funcionários. Além disso, presta uma assessoria 
informal de relações públic as e cuida, gratuitamente, da imagem de seus melhores clientes, 
graças ao bom relacionamento com a imprensa.  
 
The Economist conta que, em certa ocasião, uma agência concorrente quis tirar dela a conta 
da United Airlines. Mas as chances de mudar eram remotas: a Dentsu é que tinha conseguido 
para a United, no passado, os direitos de pouso no Japão.  
 
A Dentsu foi fundada em 1901, por um correspondente de guerra, como agência de notícias 
para cobrir o conflito sino-japonês. Os jornais pagavam em espaço, que era revendido aos 
anunciantes.  
 
Há várias décadas iniciou sua expansão no exterior, mas de maneira tímida. Atualmente, mais 
de 95% de sua receita é obtida no Japão. No entanto, controla 15% do Publicis Groupe, 
francês, o quarto maior grupo de marketing do mundo.  
 
No Brasil, a Dentsu fez um acordo operacional com a DPZ para cuidar de contas como a da 
Toyota e a da Ajinomoto. Em junho do ano passado, essa parceria foi transformada em 
agência, a Dentsu Latin America Propaganda, na qual os japoneses têm 51% e que funciona 
no prédio da DPZ, nos Jardins, em São Paulo.  
 
 

 
 
Leia mais: 
 
Quando a Enron quis entrar no setor 
 
14 de Fevereiro de 2005 - A Enron Corporation, a empresa norte-americana do setor 
energético que provocou a maior falência da história mundial dos negócios, tentou, durante 
um tempo, entrar na área de publicidade. A Enron nasceu e expandiu-se como trader nos 
setores de eletricidade, petróleo e gás, e foi muito ativa no desenvolvimento de um mercado a 
futuro de energia. Quis estender essa experiência à área de publicidade.  
 
Seu propósito foi criar um mercado que seria uma espécie de bolsa de anúncios, com 
operações a futuro. Seria possível comprar, por exemplo, spots de televisão e, posteriormente, 
outros tipos de anúncios nas diferentes plataformas de mídia.  
 
Nesse mercado poderiam ser comprados, vendidos e revendidos os anúncios antecipadamente, 
fazendo hedge. Isto é, o espaço e o tempo para veiculação dos anúncios eram tratados como 
ativos financeiros. A publicidade norte-americana é extremamente volátil e, com freqüência, os 
anúncios são comprados com antecedência de até 18 meses. Com o mercado a futuro da 
Enron, pelo menos se reduzia o risco da flutuação de preços.  
 
É claro que os publicitários acharam a proposta curiosa, mas complexa e ousada. Não 
gostaram da idéia de tratar a compra de mídia como se fosse uma commodity, comparável à 
transação de uma tonelada de zinco, um bushell de trigo ou um barril de petróleo.  
 
Semanas depois de a idéia ter sido apresentada, começava a rápida espiral que levou a Enron 
a ser conhecida como o maior fracasso empresarial já conhecido. A História da Publicidade 
dificilmente sentirá falta de sua contribuição para o aperfeiçoamento da compra e venda de 
espaço.  

 



Leia mais: 
 
Empresas que medem a eficiência dos anúncios 
 
14 de Fevereiro de 2005 - A auditoria de mídia, um novo serviço de marketing que cresce 
rapidamente na Europa e nos Estados Unidos, poderá chegar brevemente ao Brasil.  
 
No exterior, os grandes anunciantes mundiais recorrem com crescente freqüência a uma nova 
geração de empresas especializadas que prestam serviços de "media audit" (auditoria de 
mídia), para orientá-los na alocação de seus gastos e na medição dos resultados. A Análise 
Setorial "Os Novos Negócios da Publicidade" mostra como funcionam.  
 
A principal função dessas companhias é monitorar como é gasto o dinheiro do anunciante na 
compra de tempo e espaço dos veículos de comunicação. Obviamente, esta tarefa não poderia 
ser desempenhada pelas agências, pois isso significaria que fiscalizariam o desempenho de seu 
próprio trabalho.  
 
As empresas de auditoria funcionam também como consultoras. Trabalham diretamente para 
os anunciantes, não para as agências de publicidade. A auditoria de mídia é realizada por 
empresas independentes, que foram criadas com essa finalidade específica. E a escolha desses 
auditores é feita em geral por um consultor independente de mídia.  
 
Os anunciantes que mais solicitam esses serviços estão em setores conhecidos como grandes 
compradores de mídia, como indústria automotiva, produtos eletrônicos, bancos e varejo. 
Algumas "media audits" costumam trabalhar para empresas concorrentes.  
 
O uso desses auditores está mais desenvolvido na Europa, onde se calcula que 20% dos 
gastos com mídia são auditados. O país que mais utiliza estes serviços é o Reino Unido. De 
acordo com a revista Media Week, 70% da compra de espaço e tempo feita pelas agências 
britânicas é avaliada pelas "media audits".  
 
Estes serviços são relativamente novos nos Estados Unidos, onde apenas 5% dos gastos são 
auditados. Para os próximos anos, calcula-se que deverão chegar aos 20%. Curiosamente, a 
implantação dos "birôs de mídia" seguiu este mesmo caminho das "media audits": da Europa 
para os EUA.  
 
Uma das empresas mais conhecidas é a britânica Billetts, fundada por John Billetts. A empresa 
afirma que monitora gastos de US$ 12 bilhões no mundo inteiro e que tem uma participação 
de 55% no mercado inglês de auditoria, 70% no norte-americano e 40% no da Europa 
Ocidental. Trabalha para 200 clientes em todo o mundo.  
 
Outra grande empresa é a Media Audits Group, provavelmente a mais internacional de todas. 
Também afirma ser a maior do mercado, com 400 clientes, operações em 65 países e audita 
US$ 11 bilhões de gastos anuais. Outras auditorias são a EMM, a Fairbrother Lenz Ely e a Slik.  
 
Um exemplo - extraído da Análise Setorial - de como funcionam estes serviços: a Nissan North 
America solicitou a Matt Bryant, um consultor independente, que escolhesse uma empresa de 
auditoria para ver como estava sendo gasta a verba de US$ 1 bilhão na compra de mídia para 
suas marcas Nissan e Infinity. Bryant enviou pedidos de propostas para alguns auditores, 
como Hawk Media, de São Francisco; Media Analysis Plus, de Chicago; Advantage Media, do 
Colorado; Media Audits, inglesa; e Media Performance Monitor America, de Nova York. Foi 
escolhida esta última, subsidiária da britânica Billetts. Em alguns casos, os anunciantes criam 
sua própria auditoria. É o caso da Hyundai e da Kia, que formaram o World Marketing Group, 
nos EUA.  
 
Não é improvável, dados os resultados obtidos no exterior, que algum grande anunciante 
multinacional instalado no Brasil queira saber se a sua verba de mídia está sendo bem aplicada 
- e que procure uma empresa independente, que não esteja ligada à agência que autoriza a 
compra.  

 



Leia mais: 
 
Saiba por que as agências mudaram 
 
14 de Fevereiro de 2005 - Panorama Setorial lança estudo sobre os negócios do setor. A 
maioria das mais importantes agências de publicidade que operam no Brasil é controlada pelos 
grandes grupos de comunicação com sede no exterior. Quando muda o controle acionário 
desses grupos, todas as empresas ligadas a eles são afetadas.  
 
A Análise Setorial "Os Novos Negócios da Publicidade", que foi fonte para a elaboração desta 
página, mostra quais são, como operam e como estão estruturados esses grupos. E quais são 
suas ramificações no Brasil. O estudo é o mais completo já publicado no País. É indispensável 
para quem quer entender o mundo da propaganda no Brasil e como os negócios estão 
interligados.  
 
Destaques do trabalho: 
 
A evolução da publicidade mundial  
 
O cenário pós-internacionalização  
 
As perspectivas no mercado brasileiro  
 
A recuperação do setor em números  
 
A lógica da "dança" das contas  
 
A polêmica sobre a remuneração das agências  
 
Os birôs de mídia no Brasil  
 
A vital diversificação dos serviços  
 
O impulso do marketing, promoções e relações públicas  
 
As agências e as mídias  
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