
Área de pesquisa da Y&R deve chegar a 10% da receita 
Eliane Sobral De São Paulo 
 
A agência registrou faturamento de R$ 1,9 bilhão no ano passado 
 
O slogan "quer pagar quanto" que diferenciou a publicidade da Casas Bahia não nasceu de um 
lampejo de criatividade, nem por intuição. Ele foi fruto de um árduo trabalho de campo que 
avaliou não só o comportamento do consumidor dentro da loja, como a postura da própria equipe 
de vendas. "Eu mesmo faço pelo menos três visitas anuais às lojas enquanto o pessoal da minha 
equipe vai no mínimo três vezes por mês", conta Silvio Matos, presidente da Y&R, a maior agência 
do mercado publicitário brasileiro em volume de investimento de mídia, segundo o Ibope/Monitor. 
 
Matos diz que há um ano reestruturou o departamento de pesquisa e planejamento da agência, 
que passou a se chamar Área de Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado e conta com 
uma poderosa ferramenta desenvolvida pela Y&R internacional, o Brand Asset Valuator (BAV) - 
um banco de dados on-line com mais de 354 mil entrevistas realizadas no mundo inteiro sobre 
diversas categorias de produto e perfil de consumidor.  
 
"São pelo menos 20 profissionais nesse departamento olhando 24 horas por dia para o 
comportamento do mercado e não só do consumidor. Analisamos tudo: o que quer o consumidor, 
o comportamento da marca para a qual estamos trabalhando, o que estão fazendo os 
concorrentes, as tendências internacionais naquele setor. É um trabalho exaustivo e que nem 
sempre vira uma campanha publicitária". 
 
A Área de Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado tem sido a principal responsável 
por esta diversificação. Tanto que a expectativa do presidente da Y&R é de que a área responda 
por 10% do faturamento da agência ao final de 2005 - um ano depois de ser cria da. A Y&R surgiu 
em 2004 como resultado da fusão da subsidiária brasileira da Young & Rubicam com a Bates 
Brasil. Em 2004 a empresa faturou R$ 1,9 bilhão. Atualmente a agência tem 23 clientes, entre 
eles Vivo, Telefônica, Perdigão, Bradesco e Casas Bahia. 
 
Um exemplo prático desse trabalho de pesquisa é o desenvolvimento da campanha da TAM, 
cliente recém-chegado à Y&R. "Nosso pessoal de pesquisa foi a campo, viajou nos vôos da TAM, 
usou os serviços dos concorrentes para avaliar, comparar, sentir-se na pele do do consumidor", 
conta ele, acrescentando que até bagagem os pesquisadores "perderam" para medir a eficiência e 
rapidez da companhia aérea para solucionar o problema. 
 
Outro exemplo vem da Mercedes-Benz, que era atendida pela Y&R em toda a América Latina, 
menos no Brasil. Para conquistar a conta brasileira, segundo Matos, "o trabalho de percepção de 
marca que fizemos para a Mercedes foi fundamental". 
 
O publicitário tem um olhar prático sobre o negócio da publicidade e diz que ser criativo é um 
requisito, não um diferencial de uma agência ou de um profissional. Também se diz exausto da 
interminável discussão entre agências e anunciantes por melhor remuneração. "Um debate que 
vem desde a década de 80 e nós ainda somos remunerados pelo espaço que compramos na mídia 
e não pelas soluções que oferecemos".  
 
Já que o modelo é assim e depois de tanto debate não dá sinais de mudar, Matos resolveu investir 
em outros serviços e diversificar os produtos oferecidos a seus clientes. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Leia Mais 
 
Casas Bahia e Unilever lideram ranking de anunciantes 
De São Paulo  
 
Com investimentos de R$ 713 milhões, a Casas Bahia aumentou em 89% a verba destinada à 
publicidade no ano passado, em comparação com o volume investido no ano anterior. Pelo 
segundo ano consecutivo, a empresa segue firme na liderança do Ranking Agências & Anunciantes 
elaborado pela publicação "Meio&Mensagem" com base em dados do Ibope Monitor e no relatório 
Inter- meios do próprio Grupo M&M. 
 
O volume investido pela Casas Bahia é quase o dobro do aplicado pelo segundo colocado no 
ranking, a Unilever Brasil, cujos investimentos realizados em 2004 foram 32% superiores aos de 
2003 (ver quadro). Entre os anunciantes, o grande destaque é para a operadora de telefonia 
celular Vivo, que saiu do 18º lugar no levantamento de 2003, para a 4º posição no ranking do ano 
passado. O volume de investimentos da Vivo em 2004 somaram R$ 153 milhões. 
 
As três maiores companhias de telefonia celular, aliás, melhoraram suas posições em relação ao 
levantamento de 2003. Depois da Vivo, a TIM Brasil foi a empresa do setor que mais investiu em 
publicidade, R$ 131,2 milhões, e passou do 7º para o 6º lugar. A Claro ampliou seus 
investimentos de R$ 54,2 milhões para R$ 94,4 milhões entre 2003 e o ano passado e saiu da 26ª 
colocação para a 13ª . 
 
Entre as empresas de telefonia fixa o movimento foi inverso. Enquanto a Telesp Participações 
reduziu em 2% seus investimentos publicitários em 2004, com verba total de R$ 72,2 milhões, 
sua principal concorrente, a Embratel, ampliou em 42% sua verba, que totalizou R$ 80,7 milhões. 
 
No varejo, o Grupo Pão de Açúcar caiu da 4ª para a 8ª colocação, enquanto o Carrefour investiu 
16% mais no ano passado, R$ 65,3 milhões. Uma das principais concorrentes da Casas Bahia, a 
Lojas Marabraz, subiu uma posição no ranking e está entre as dez maiores anunciantes com R$ 
104 milhões investidos em 2004. 
 
O Banco do Brasil lidera o ranking governamental seguido pela Petrobras e a Justiça Eleitoral. 
 
O ranking das maiores agências do País mostra, de novo, a Y&R no primeiro lugar. A compra de 
mídia pela agência somou R$ 919 milhões no ano passado. A Y&R atende a Casas Bahia e a Vivo, 
entre outros clientes. 
 
A agência Lew, Lara tomou o segundo lugar da Ogilvy Brasil que caiu da segunda para a terceira 
posição. Mas no bloco das grandes agências a que mais chama a atenção é a África, do 
publicitário Nizan Guanaes. Com pouco mais de dois anos de atividade, a agência saiu da 20ª 
colocação, em 2003, para ocupar o 12º lugar no ano passado.  
 



 
 

 
 
Leia Mais 
 
W/Brasil garante que mulher gosta de lavar louça e Bombril investe R$ 7 mi 
De São Paulo   
 
Quem disse que mulher não gosta de lavar louça? Das tarefas domésticas, esta é uma das que o 
público feminino mais aprecia. A constatação faz parte de pesquisa realizada pela W/Brasil e 
norteia a nova campanha que a Bombril começou a levar ao ar ontem para o detergente Limpol - 
produto que estava sem anúncios publicitários há pelo menos cinco anos e que perdeu a posição 
de líder do mercado para a marca Ypê. 
 
Fernanda Ferraz, diretora de planejamento e pesquisa da W/Brasil, diz que durante o mês de 
maio ela e sua equipe visitaram um grupo de 15 mulheres do Rio e de São Paulo, das classes A e 
B, ora no almoço, ora no jantar, para saber em que pensa e o que sente a dona-de-casa quando a 
tarefa é acabar com a louça suja na pia. 
 
O resultado do trabalho é que o produto aparece como coadjuvante na campanha. "O foco da 
atenção é exatamente a sensação prazerosa que a consumidora sente ao lavar a louça. Os 



diálogos falam dessa sensação e não das qualidades do produto que, além do mais, já são bem 
conhecidas", diz Ricardo Freire, responsável pela criação da campanha de Limpol, que consumiu 
investimentos de R$ 7 milhões. "Criar uma campanha com base num levantamento assim é o 
mesmo que fazer um reality show porque ela reproduz uma situação vivida pelo consumidor e não 
apenas imaginada", diz Freire. 
 
Para dar esse tipo de apoio na criação de outras peças, a agência de Washington Olivetto acaba 
de assinar o Iconoculture que, segundo Fernanda, é uma das mais completas ferramentas de 
pesquisas disponíveis no mundo. "Trata-se de um site com milhões de informações e cruzamentos 
possíveis sobre tendência de consumo, perfil do consumidor por sexo, idade, classe social, 
pesquisa tecnológica para novos produtos. Enfim, a ferramenta oferece um número quase 
incalculável de cruzamentos, que dão um retrato muito preciso do mercado", diz Fernanda. 
 
Segundo a executiva, o Iconoculture é mantido por um grupo americano, chamado Iconoculture 
Online, que é formado por psicólogos, sociólogos, antropólogos e publicitários. 
 
O comportamento, por vezes, ambíguo do consumidor justifica a preocupação da agência em 
aperfeiçoar cada vez mais suas pesquisas e, principalmente, as ferramentas para cruzamento das 
informações. 
 
"Na verdade, estamos tentando pegar o consumidor no contra -pé porque na pesquisa ele declara 
uma coisa, no dia-a-dia faz outra. E não é um hábito de brasileiro não. Fiz pesquisas 
internacionais e no México, no Chile, em outros mercados, o comportamento nem sempre bate 
com o que o entrevistado disse", diz Fernanda.  
 
Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2005, Tendências & Consumo, p. B6. 
 


