
Ações integradas provocam
mudança de posicionamento

Migração das verbas de propaganda para outras áreas do
marketing define novas formas de atuação do mercado

Anna Gabriela Araújo

D
iariamente, o brasileiro é impactado com
nada menos do que 1,5 mil apelos de ven-
da de produtos e serviços pelo rádio, TV, jor-
nais, revistas, outdoors e folhetos promo-

cionais. Esse verdadeiro bombardeio de consumo aca-
bou causando uma queda nos resultados da propa-
ganda, que durante muitas décadas foi considerada a
vedete do marketing.
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Diminuição dos budgets, metas elevadas e concor-
rência acirrada. Esse é o cenário atual do meio, que
nos últimos anos tem observado uma migração dos
investimentos de mídia para outras ferramentas de
comunicação. Para acompanhar essa revolução ge-
rada por anunciantes insatisfeitos com o retorno
oferecido pelas ações tradicionais, o segmento pu-
blicitário ampliou sua área de atuação, antes restri-
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tá à produção de anúncios de mídia impressa e
eletrônica. Assim, agências de publicidade passa-
ram a concorrer diretamente com empresas espe-
cializadas em ações de merchandising, marketing
direto, de relacionamento, promocional, cultural,
social, esportivo... E o que se vê hoje no merca-
do é uma quantidade cada vez maior de campa-
nhas integradas que não medem esforços para
atrair a atenção do público-alvo.
No Brasil, faltam pesquisas para aferir o cresci-
mento das ações de no media, no advertising ou
below the line (termos que o setor utiliza para
identificar toda comunicação que não pode ser
classificada como propaganda por não ser veicu-
lada em anúncios de mídia impressa ou eletrôni-
ca). Mas estima-se que esse tipo de atividade mo-
vimente hoje o equivalente ao bolo publicitário
nacional, que, segundo dados do Ibope Monitor,
atingiu a cifra de R$ 19,7 bilhões em 2002.
Nos últimos três anos, grandes empresas aderi-
ram à diversificação de suas estratégias de mar-

keting, como a Nestlé, que realiza sua terceira
promoção consecutiva, e a Fiat, que obteve visi-
bilidade com as ações de merchandising nos re-
ality shows "Casa dos Artistas" (do SBT) e "Big
Brother Brasil" (da Globo). Mais recentemente,
em março último, a Credicard investiu R$ 370
mil no patrocínio do circuito nacional juvenil de
golfe, o Credicard One Golf Tour Jr.
Já as marcas de bebidas passaram a ocupar o es-
paço deixado pela indústria do tabaco no patro-
cínio cultural com a criação de megaeventos,
como o Coca-Cola Viberzone, o Skol Beats e o
Kaiser Music. Até laboratórios farmacêuticos es-
tão encontrando formas de tornar os esforços de
comunicação mais rentáveis, como o Pfizer, com
a criação da Campanha Nacional de Saúde Bu-
cal, um projeto de atendimento à população para
divulgar o anti-séptico Listerine.
No início de abril, durante a conferência anual da
American Association of Advertising Agencies,
realizada nos Estados Unidos, a diretoria de mar-



keting do McDonalcTs afirmou que deixará de inves-
tir em propaganda televisiva, redirecionando seus in-
vestimentos de comunicação para mídia digital e
ações promocionais, como o merchandising no game
The Sims e o acordo com a Intel para oferecer aces-
so à internet em suas lanchonetes. As justificativas
para o desenvolvimento de ações cada vez mais dis-
tantes das mídias de massa são sempre as mesmas:
maior possibilidade de
atingir o público-alvo e
de medir os resultados.
Embora algumas evi-
dências apontem para o
crescimento de outras
áreas do marketing que
não a propaganda, as
opiniões dos profissio-
nais do segmento publi-
citário são divergentes.
Para o sócio e diretor da
DPZ, Roberto Duailibi, os
anunciantes não dimi-
nuíram seus investimen-
tos em função da diver-
sificação das estratégias.
"A verba de marketing
total do mercado nacio-
nal é que foi ampliada,
fazendo com que os in-
vestimentos em no me-
dia ficassem estáveis."
O publicitário, que está
há 35 anos no setor,
afirma que a agência não tem planos de atuar em
outras áreas do marketing. "Preferimos terceirizar
os serviços utilizando os melhores talentos em cada
segmento." Sem comentar como foi o desempenho
da DPZ em 2002, ele observa que o futuro da pro-
paganda está diretamente relacionado ao desenvol-
vimento tecnológico no Brasil, "o que tornará os
próximos anos emocionantes em termos de inven-
ções e descobertas".
A presidente da Full Jazz, Christina Carvalho Pinto,
diverge da opinião de Duailibi com relação ao po-
sicionamento do negócio publicitário frente ao
crescimento das demais ferramentas de marketing.
Para atender as necessidades dos clientes, há qua-

tro anos ela transformou a agência em um grupo de
comunicação composto por quatro empresas: Full
Jazz Propaganda, Full Jazz Comunidade (social),
Full Tecno (internet) e Full Direct (marketing direto
e de relacionamento). "A propaganda tornou-se
uma de nossas áreas de atuação nesse universo de
interatividade. As ferramentas que não utilizam a
mídia convencional responderam por 50% dos in-

vestimentos de nossos
clientes em 2002."
Lembrando que a diver-
sificação das disciplinas
do marketing vem ocor-
rendo nos últimos 15
anos, principalmente na
área de promoção e ações
no ponto-de-venda, ela
não concorda com os
termos no media e no
advertising, muito utili-
zados por profissionais
da área. "Na agência, fa-
zemos o 'yes mídia', que
é toda e qualquer ex-
pressão dinâmica de
uma marca, desde um
comercial de TV em ho-
rário nobre até um ade-
sivo para o box do ba-
nheiro ou ainda um car-
tão de visitas."
Segundo Christina, os
conceitos precisam ser

revistos pelo setor. "Hoje, além da propaganda, te-
mos de agregar uma série de mídias alternativas,
que deixaram de ser opcionais, aos planejamentos."
Ela acrescenta ainda que o mercado está vivendo
uma nova realidade, na qual para as marcas serem
aceitas precisam contribuir com o bem-estar social.
"Não dá mais para ficar brincando de fazer propa-
ganda. O publicitário do século 21 precisa trocar o
glamour frívolo e extinto de outras épocas, onde o
importante era ganhar prêmios, pela responsabili-
dade social de seu trabalho."
Seguindo essa filosofia, ela tem dialogado com o
segmento sobre a possibilidade de criar uma disci-
plina nas escolas de comunicação chamada "valo-
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Divulgação

Roberto Duailibi, sócio e diretor do DPZ

De acordo com ele, a área de propaganda deverá
apresentar uma queda de 10% nos negócios da
organização este ano, enquanto a promoção cres-
cerá em torno de 30°/o. Atualmente, a propagan-
da responde por 70% do faturamento da organi-
zação. Outros 20% vêm da área promocional, 8%
do marketing direto e 2% da internet. "Cerca de
25% dos 400 clientes do grupo utilizam todos os
nossos serviços. A previsão é de que em dois anos
esse número chegue a 50%." Para 2003, Olesen
prevê um crescimento de até 12% nos negócios
da companhia, que no ano passado apresentou
uma receita de US$ 695 milhões.

rés e ética", que contribuiria para a formação de
profissionais mais conscientes.
Apoiando a idéia de Christina, o chairman do
grupo McCann-Erickson no Brasil, Jens Olesen,
informa que esse novo formato de propaganda
utiliza uma linguagem mais direta, voltada ao ci-
dadão que cumpre seu papel social. "A criação de
produtos relevantes prevê a realização de campa-
nhas populares, não mais direcionadas exclusi-
vamente para as classes A e B."
Assim como a Full Jazz, a McCann atua como um
grupo de comunicação, composto por seis agên-
cias de promoção, quatro de propaganda, duas de
marketing on-line, três de marketing direto e bu-
siness to business, uma de design e arquitetura e
uma de consultoria. "Criei esse complexo empre-
sarial porque hoje o cliente quer trabalhar apenas
com um fornecedor capaz de criar soluções inte-
gradas de comunicação", observa Olesen.

Luiz Carlos Santos

f

Jens Olesen, chairman da McCann-Erickson

O presidente da Lê Pera Marketing, Marcos Lê
Pera, observa que o fato de as agências aposta-
rem na diversificação de seus serviços está 100%
relacionado à queda dos investimentos publicitá-
rios. "A demanda do mercado diminuiu, enquan-
to a oferta de agências dobrou. Agora, o setor
está fazendo de campanha na TV a cartão de vi-
sitas, além de, obviamente, haver um corte ge-
ral." Sua justificativa para tal movimento é sim-
ples: "Ocorreu uma vitória do pensamento finan-
cista sobre o idealismo do marketing. Dessa for-
ma, as empresas passaram a apostar em estraté-
gias que apresentem métodos de aferição e reco-
locação dos investimentos rápidos e precisos",
comenta o presidente da agência. Há seis anos,
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ele ampliou sua oferta de serviços ao notar que os
clientes estavam insatisfeitos com os prestadores de
serviços especializados fora da propaganda. "Agre-
gamos de maneira estruturada promoção, marke-
ting direto, database marketing, ações de relaciona-
mento e fidelização, eventos, web marketing e pu-
blish na comunicação."
Atualmente, dos R$ 3 milhões faturados por ano pela
Lê Pera, 40% está relacionado à propaganda e 60°/o,
aos demais serviços prestados. Marketing direto, pro-
moção e web marketing são as estratégias mais uti-
lizadas. "Mesmo assim, está difícil atuar no mercado
publicitário. Hoje existem dois tipos de agência: as
que estão em dificuldade e as que mentem."

Arquivo

Luiz Carlos Santos

De acordo com o vice-presidente de negócios da
Grottera.com e diretor da Associação dos Profissio-
nais de Propaganda (APP), Ricardo Ramos, a queda
dos investimentos é algo irreversível. "Há 15 anos,
quando uma agência lançava um comercial duran-
te o 'Fantástico', mais de 200 mil pessoas comenta-
vam sobre a propaganda na segunda-feira seguin-
te. Hoje isso não acontece, porque o consumidor
está menos exposto às mídias tradicionais."
Outro ponto desfavorável é que são raros os anun-
ciantes que conseguem corrigir suas verbas anuais
de acordo com a inflação.
Prevendo um crescimento de 10°/o para 2003, Ramos
explica que 25°/o dos R$ 96 milhões faturados pela
agência em 2002 estão relacionados ao no media.
Na opinião do diretor-geral de atendimento da Ta-

Ricardo Ramos, vice-presidente da Grottera.com

lent, Mauro Sato, o aumento da concorrência em
todos os setores foi um dos principais causadores
dessa migração dos investimentos para outras
áreas do marketing.
"Na década de 90, o mercado possuía seis marcas de
carros, número que no ano 2000 aumentou para 33.
No mesmo período, o segmento de leites industria-
lizados saltou de 58 marcas para 134." Essa situação
também pode ser observada com os veículos de co-
municação. Em 1995, o meio rádio era composto
por 2.961 emissoras, que saltaram para 3.421, em
2002. No mesmo ano, foram publicados 1.089 títu-
los de revistas, contra as 1.665 publicações atuais.
"Nessa época, tínhamos 440 salas de cinema. Hoje,
são 1.115 estabelecimentos", compara Sato.
Afirmando que o marketing direto é a ferramenta
que mais cresceu no último ano, ele explica que hoje
o grupo Talent (agência Talent, QG, Lage'Magy e

Divulgação
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New Way) trabalha a imagem da marca voltada
para a realização de negócios. "Brastemp, Semp-
Toshiba e Tigre, por exemplo, são clientes que
têm necessidade de utilizar diversas estratégias de
marketing além da propaganda." Para este ano, a
organização pretende faturar R$ 67,5 milhões,
número que em 2002 foi de R$ 56 milhões.
Notando a diminuição dos investimentos publici-
tários, a Associação Brasileira de Anunciantes
(ABA) decidiu participar de uma ação promovida
pela Associação Brasileira de Agências de Publi-
cidade (Abap), Associação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão
(Abert), Associação
Nacional de Editores
de Revistas (Aner) e
Associação Nacional
de Jornais (ANJ). A
campanha de mídia
impressa e eletrônica,
desenvolvida pela
Lew,Lara, começou a
ser veiculada em
março e visa estimu-
lar os anunciantes a
retomarem seus es-
forços publicitários.
"A ABA assumiu uma
postura cautelosa em
relação ao crescimen-
to estimado para
2003, mas acredito
que os números do
setor vão apresentar
um aumento acima
da inflação", adianta
o presidente do comi-
tê de mídia da entidade, Pedro Silva.
Segundo o executivo, que também atua como di-
retor de relações externas na Procter & Gamble,
antigamente os anúncios publicitários funciona-
vam porque era menor o número de opções de
mídia. "Com as campanhas integradas, as mes-
mas verbas de antes estão mais divididas."
No ranking de anunciantes do Ibope, a Procter &
Gamble aparece na 28a colocação, tendo investido
R$ 68,5 milhões em 2002, contra os R$ 103,5 mi-

lhões do ano anterior, quando ocupou o 18e lugar.
Mesmo com a companhia apresentando uma queda
no ranking, Silva afirma que "não houve uma mu-
dança significativa dos investimentos nos últimos
dois anos; utilizamos tanto as mídias tradicionais
quanto novas ações para divulgar nossas marcas".

Ações eficientes
No composto do marketing mix, uma das ferra-
mentas mais utilizadas pelo mercado é a promo-
ção, que em 2002 movimentou R$ 2,1 bilhões no
país. O segmento é um dos que mais crescem em

todo o mundo, se-
gundo a Associação
Internacional de Pro-
dutos Promocionais.
Em janeiro deste ano,
a entidade constatou
um aumento de 39%
no número de visi-
tantes e de 51% no
volume de empresas
participantes da cen-
tésima edição da PPAI
Expo 2003 em rela-
ção ao evento realiza-
do no ano passado,
em Lãs Vegas (EUA).
Confirmando essa
tendência, a Forma
Editora promoverá a
lº edição do Brazil
Promotion, que pre-
tende reunir todos os
segmentos do marke-
ting promocional no
Transamérica Expo

Center (SP), durante os dias 5, 6 e 7 de agosto des-
te ano. "Não creio que o crescimento do setor es-
teja diretamente relacionado com a queda das
verbas de propaganda. O que ocorreu foi uma re-
dução geral dos investimentos em diversos seto-
res em função dos últimos acontecimentos no
Brasil e no exterior", ressalta o presidente da As-
sociação de Marketing Promocional (Ampro),
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Luiz Antônio Peixoto, presidente da Ampro

Luiz Antônio Peixoto. Ele acrescenta que a promo-
ção passa a ter mais importância nos planos dos
anunciantes na medida em que a personalização da
comunicação torna-se cada vez mais necessária.
Uma pesquisa realizada em 2002 pela Forma Edito-
ra com 900 empresas do segmento promocional
mostra que cerca de 30°/o das organizações fazem
ações desse tipo durante todo o ano e o segundo se-
mestre corresponde a 56°/o do valor movimentado
pelo setor. O estudo apontou também que mais de
60°/o dos investimentos em brindes são voltados
para ações que buscam aumentar as vendas, fideli-
zar clientes e realizar feiras e eventos.
Entre os exemplos de promoções bem-sucedidas
está a campanha do Super 15, criada pela DM9DDB
para a Telefônica, composta por uma série de
ações, como cartazes imitando pôsteres de filmes
na Blockbuster e no Cinemark, além de pessoas

Luiz Carlos Santos

contratadas para escalar prédios e andar de bicicle-
ta ou patins nas ruas da cidade de São Paulo, fan-
tasiadas como o personagem da marca. "Somos
uma agência que cria idéias para atender a princi-
pal necessidade do cliente, que é vender. Para isso,
utilizamos tanto ações diretas como propaganda",
comenta o vice-presidente de criação da DM9DDB,
Sérgio Valente.
Investindo principalmente no departamento de
criação para surpreender os anunciantes, ele afirma
que não é mais possível divulgar produtos e servi-
ços apenas com um anúncio de TV ou de mídia im-
pressa, até porque a propaganda é apenas um dos
quatro Ps (propaganda, promoção, preço e ponto
ou canal de venda) do composto mercadológico de
Philip Kotler. "Mas não acredito que a queda das
verbas seja resultado da redistribuição das ações de
marketing e, sim, da escassez dos negócios em di-
versas áreas no mundo."

Luiz Carlos Santos

Sérgio Valente, vp de criação da DM9DDB

Baseada nessa filosofia, a agência, que nos últimos
oito meses conquistou sete contas, tem apresentado
resultados satisfatórios a seus clientes, como a ação
criada para Lycra (da DuPont) no ano passado, que
aumentou em cinco vezes a solicitação de etiquetas
da marca. "A campanha de liquidação do shopping
D&D, veiculada em fevereiro, gerou um aumentou
de 20°/o no faturamento do estabelecimento duran-
te o período promocional", acrescenta Valente.
Uma das ferramentas de maior destaque no segmento
é o merchandising no ponto-de-venda. De acordo com
as estimativas do Point-Of-Purchase Advertísing Inter-
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national (Popai), o meio movimentou US$ 1,5 bilhão
em 2001, no Brasil. "Ainda não temos o faturamen-
to obtido em 2002, mas é sabido que a receita em
dólar será menor. Já em moeda nacional o setor re-
gistrou um crescimento de 10°/o", comenta o presi-
dente do Popai Brasil, Ronald Peach Júnior.
Conforme ele, o merchandising já aparece como
a segunda maior mídia no país, depois da comu-
nicação de massa (mídia impressa e eletrônica),
respondendo por 25%
do bolo publicitário
nacional. Um mapea-
mento do setor feito
pela ACNielsen, com
150 milhões de consu-
midores em 786 mil
pontos-de-venda, em
2001, aponta que o
varejo foi o único seg-
mento que cresceu nos
últimos quatro anos.
"Em 1991, tínhamos
cerca de 560 mil esta-
belecimentos, o que
demonstra uma ex-
pansão de 4% ao ano
na última década. Com
isso, aumentou a ne-
cessidade de peças pu-
blicitárias para atender
essas novas unidades."
O marketing direto
também ganhou des-
taque na comunicação
dos anunciantes no último ano, principalmente
no mercado de business to business. "O grande
investimento ainda está na comunicação dirigi-
da impressa (off-line), cada vez mais contempla-
da por ações on-line. No último ano, o setor cres-
ceu junto com a internet e as tecnologias de CRM
(Customer Relationship Management), mas ainda
não temos um número oficial para apresentar",
afirma o diretor de agências da Associação Bra-
sileira de Marketing Direto (Abemd), Otávio Dias.
Dividindo a função de diretor da Abemd com a
vice-presidência da GreyZest Direct, ele informa
que o futuro do marketing está ligado à integra-

ção das diferentes frentes de relacionamento de
uma marca. "Na prática, isso representará uma
aproximação de todas as disciplinas de comuni-
cação dentro de um mesmo objetivo, ou seja, me-
nos ego e mais trabalho em equipe."
Em busca dessa maior integração, que poderá ge-
rar um aumento no faturamento, a Lage'Magy
criou um departamento exclusivo para cuidar do
relacionamento da agência com os prospects.

"Estamos projetando
um crescimento de
50% nos negócios e
30% no faturamento
até o final de 2003",
prevê a gerente dessa
nova unidade, Stella
Chahin Manzano. A
primeira iniciativa da
área é a análise de um
projeto de moda que
poderá ser utilizado
tanto pela Revlon
quanto pelo Senac.
A célebre frase "99%
dos comerciais não
vendem nada de coisa
alguma" proferida por
um dos "papas" da pro-
paganda, o fundador
da Ogilvy & Mather,
David Ogilvy, na déca-
da de 70, contribui para
a elucidação do proble-
ma vivido pelo setor

atualmente: para que as vendas aumentem, não
basta divulgar uma marca, é preciso fidelizar o
cliente. Afinal, hoje, o mercado concorda com as
idéias de Ogilvy, que costumava afirmar: "Uma
marca é a soma intangível dos atributos do pro-
duto, de seu nome, seu preço e embalagem, sua
história, sua fama e a forma como é feita sua pu-
blicidade. Mas é também definida pelas impres-
sões dos consumidores sobre as pessoas que a
usam tanto quanto pela sua própria experiência."
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