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Antes de pensar nas soluções clássicas -anúncio de página inteira e filme de 30 segundos-, o que 
a SNBBnovagência propõe é a construção da reputação das marcas por meio de ações 
coordenadas em vários ramos da comunicação. "Hoje a mentalidade do público mudou. Na hora 
da compra, as pessoas estão menos impulsivas e isso implica em uma mudança no estilo de fazer 
publicidade", diz Silvana Tinelli, que depois de atuar nesse meio com clientes como Cica, Bombril 
e Intimus Gel (da Kimberly-Clark) se associou ao especialista em marketing político Nelson Biondi 
Jr. e ao ex-secretário de comunicação do governo Fernando Henrique, Bob Vieira da Costa.  
 
"A proposta é trabalhar prioritariamente a reputação das marcas e desenvolver toda a 
comunicação a partir dessa premissa", diz Costa. Assim, pode-se optar por ações que utilizem 
ferramentas de marketing fora do sistema de veiculação tradicional, como marketing de 
relacionamento, relações públicas e assessoria de imprensa. "Às vezes, uma campanha tradicional 
não é o ideal para a construção de credibilidade", diz Biondi. De acordo com uma pesquisa 
encomendada pela SNBBnovagência ao Ipsos-Opinion, 82% dos consumidores confiam na 
experiência de amigos, enquanto apenas 36% confiam na propaganda.  
 
Os sócios admitem que a diversificação de ferramentas de comunicação implica em buscar 
alternativas ao modelo tradicional de basear a rentabilidade da agência nas comissões por 
veiculação. "Aqui a remuneração deverá ser um valor fixo, que é uma alternativa mais atual, mais 
justa e de maior credibilidade e, ainda, mais adequada ao conceito de comunicação integrada que 
vamos desenvolver", diz Silvana.  
 
Para um dos seus clientes em potencial, uma multinacional, a publicitária já propôs um preço fixo 
(fee, no jargão publicitário). "A reação foi muito positiva." Embora ainda não tenha nenhuma 
conta, a agência se lança no mercado com três trabalhos relacionados à construção e 
posicionamento de marca, dos quais dois foram solicitados por empresas.  
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