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ENTREVISTA

DESCONTOS QUE CORROEM
O mercado anunciante vem, há alguns

anos, redirecionando seus investimentos em

comunicação. Carlos Eduardo Ferrari, dire-

tor do Ibope Monitor, instituto que mede as

oscilações desse mercado e que está presente

em todo o país, aponta nesta entrevista para

onde está migrando a verba e o porquê da

retração que está abatendo o mercado publi-

citário. Ele também fala da importância dos

investimentos para a manutenção de marcas

fortes e alerta as agências sobre os constantes

e cada vez maiores repasses de taxas aos cli-

entes, e de como isso ajuda na desestabiliza-

ção do mercado.

P&M Especial: O varejo foi o grande anun-

ciante do ano passado. Neste primeiro semes-

tre, como o mercado anunciante se compor-

tou? O forte ainda é o setor varejista?

Carlos Eduardo Ferrari: Sim, e isso

acrescido ao fato de os anunciantes te-

rem reduzido, de forma geral, seus in-

vestimentos. Eles ainda não acordaram.

O despertador já tocou, mas eles não

acordaram. E isso é dramático porque o

segundo semestre já está aí e se as coisas

continuarem como estão, com investi-

mentos reduzidos...

P&M Especial: Comparados com o mesmo

período do ano passado, em que nível estão

os investimentos?

C.E.F.: No primeiro quadrimestre do

ano passado nós tivemos R$ 5,6 bilhões

de investimentos publicitários. Nos qua-

tro primeiros meses deste ano temos R$

6,2 bilhões, e isso já representa 30% de

toda a verba do ano.

P&M Especial: O dinheiro está indo

para onde?

C.E.F.: O dinheiro que é investido na

Ferrari: temos de ter otimismo

venda diminuiu e o anunciante está sen-

do muito mais imediatista, por isso in-

tensificou os investimentos em promo-

ção. Ele quer resultados já, e não está

construindo marcas. Eu diria que o

anunciante não faz mais marketing, mas

vendas a curto prazo. Com isso utiliza

mais televisão e rádio, que são os veículos

mais imediatistas

P&M Especial - Mesmo assim o rádio não

cresceu?

C.E.F.: Não cresceu. Mas ainda pode

dar uma grande virada.

P&M Especial - E isso depende de quê?

C.E.F.: De o rádio se mexer. Nos últi-

mos anos essa mídia se acomodou por-

que ganhou muito dinheiro por fontes

que não a propaganda. Tem o jabá das

gravadoras, que injetam dinheiro no rá-

dio, shows, discos, revistas com a marca

das rádios. A propaganda feita no rádio

nunca foi levada muito a sério. Por isso,

hoje, em termos publicitários, o rádio dá

muito prejuízo. Enquanto o negócio dá

dinheiro, a receita publicitária dá preju-

ízo. E isso vem de muito tempo. O rádio

não sabe captar anunciantes que tragam

dinheiro porque ele ainda vive de uma

receita alternativa.

P&M Especial: No segmento de no media,

para onde as verbas migraram?

C.E.F.: Em primeiro lugar, para a pro-

moção. O "Show do Milhão", por exem-

plo, é uma promoção ligada à televisão,

mas os prêmios distribuídos também são

verba de comunicação que não entram

nas contas da mídia.

P&M Especial: A mídia exterior tem

conseguido verbas expressivas nessa

concorrência?

C.E.F.: Acho que não. O próprio outdo-

or está indo mal este ano, e é a principal



P R O P A G A N D A & MARKETING ESPECIAL, J U N H O DE 2003 5

mídia exterior que temos. Mas hoje exis-

tem muito mais possibilidades de mídia

exterior do que antigamente. Existe o

mobiliário urbano, mas ele ainda não se

colocou direito em muitos lugares.

P&M Especial - Houve crescimento da

televisão?

C.E.F.: Não, pelo menos não tanto co-

mo ela desejava.

P&M Especial - Quais as mudanças eco-

nômicas necessárias para ativar o consumo

e provocar o aumento de investimento pu-

blicitário mais para frente?

C.E.F.: Há um divisor de águas entre

baixar e não baixar os juros no país. Eu

tenho a impressão que nos próximos

meses nós não vamos baixar os juros. Se

baixar, será tão pouco que não vai influ-

enciar tanto. Que baixe de 26,5% para

26%; eu não vejo que isso causará um

grande impacto. O consumo está para-

do. O governo segurou a verba e agora

está soltando aos poucos. Alguma coisa

precisa rodar. Se o governo investir em

obras, por exemplo, esse quadro vai me-

lhorar. Isso porque o país está bem. O

dólar caiu; já o desemprego não, mas

com qualquer empurrãozinho o índice

de emprego vai para a frente. Nós já pas-

samos por crises piores e se nos compa-

rarmos ao resto do mundo vemos que

nossa situação não é das piores. Por isso,

temos de ter um pouco de otimismo e

aproveitá-lo agora, quando o povo está

acreditando no governo. O moral do

presidente está lá em cima.

P&M Especial - No que isso pode conta-

giar o mercado anunciante?

C.E.F.: Os anunciantes não querem per-

der o bonde. Perder share para uma ou-

tra marca para depois reconquistar vai ser

complicado. Acho que alguns anuncian-

tes começam a acordar para isso. Bom

Bril é um exemplo, que frente à agressi-

vidade da concorrência passou a investir

mais. O anunciante, de uma forma geral,

tem um raciocínio errado. Ele pensa atu-

almente quanto vai economizar se gastar

menos, ao invés de quanto vai ganhar se

gastar um pouco mais.

P&M Especial - Isso é suficiente para o

mercado reagir?

C.E.F.: Houve uma mudança no merca-

do publicitário. Quando eu entrei para a

publicidade, há 35 anos, circulava mui-

to dinheiro. Os salários eram enormes e

o sujeito mudava de agência de três em

três meses para ganhar mais. Durante

muito tempo os donos de agência de-

monstraram que não se incomodavam

muito com a vida do anunciante. Eles

davam enormes festas, só andavam de

carro importado e para o anunciante fi-

cava claro que era dele o dinheiro gasto

naquelas festas, naqueles carros. E ele

começou a cuidar mais desse dinheiro.

P&M Especial - E como isso aconteceu?

C.E.F.: A taxa, ou seja, o honorário de

veiculação das agências, inicialmente foi

aumentada de 17,65 para 20% e a única

lei que segurava essa remuneração caiu, e

os anunciantes começaram a pegar o di-

nheiro de volta.

Essas taxas foram caindo porque as

agências ofereciam, digamos, 2% dessa

taxa para os anunciantes nas concorrên-

cias, para pegar a conta. O resultado dis-

so hoje é que tem agência trabalhando,

ao invés de 20%, com até 2%. E aí está

o grande engano. As agências não senti-

ram muito esse impacto porque naquela

época as verbas estavam crescendo. Mas

depois os investimentos se estagnaram.

P&M Especial - Como as agências senti-

ram esse novo cenário?

C.E.F.: As agências pararam de pagar

grandes salários porque não tinham mais

dinheiro. Com isso, muitos publicitários

decidiram montar suas próprias agênci-

as. E, diga-se de passagem, boas agênci-

as. Só que aumentou o número de agên-

cias, houve redução das verbas e o nú-

mero de clientes é o mesmo.

Os anunciantes chegaram à conclusão

de que estavam pagando demais e colo-

caram um pé no freio. Reverter esse pro-

cesso demora, porque depois que o ani-

mal sente o cheiro de sangue, não quer

mais comer carne cozida.

O grande problema é como reverter is-

so, porque acho que a médio prazo, se

as coisas continuarem assim, as agênci-

as acabam.

P&M Especial - Mas essa não é uma visão

muito dramática?

C.E.F.: Não. É só constatar no ano pas-

sado o que aconteceu em relação aos

profissionais, que foram demitidos aos

montes das agências. E falo de profissio-

nais capazes, que fazem falta. Nós senti-

mos isso aqui no Ibope porque nós trei-

namos o pessoal das agências para traba-

lhar com nossos dados.

Nosso critério não é se nosso dado é

caro ou barato, mas se ele é ou não usa-

do. Por isso nós treinamos o pessoal das

agências, e quem sabia mexer com esses

dados sumiu, e estamos treinando ou-

tras pessoas.

P&M Especial - Que ganham menos do

que as que saíram...

C.E.F.: Com toda certeza! E isso é uma

reformulação do negócio. Mas se conti-

nuar baixando a taxa isso vai piorar. Eu

vi recentemente uma concorrência em

que um dos requisitos do anunciante era

saber a taxa que a agência ia repassar. O

cara estava comprando criação por taxa.

É a mesma coisa que um paciente que

precisa ser operado procurar o médico

que cobra menos pela cirurgia e não o

que opera melhor.

Há coisas que se tem de levar muito a sé-
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rio. Uma campanha malfeita pode aca-

bar com um produto.

P&M Especial - E qual a opção nessa al-

tura do campeonato?

C.E.F.: Os 20% são da agência. Isso é o

que mandava uma lei antiga, que jogaram

no lixo, e que o Cenp está ressuscitando.

Ela fala claramente sobre esse percentual.

E não é o anunciante que paga essa taxa,

é o veículo. O anunciante tem de exigir

que a agência faça o melhor trabalho para

ele, comprar o melhor possível e dar todo

o instrumental para que isso aconteça.

Não adianta pagar menos por uma cria-

ção ruim e espaços mal locados. O clien-

te tem de atingir seu público, quer estar

nos programas certos.

E não se esqueça que existe a bonificação

de volume, verba em que hoje as agênci-

as estão apoiadas, já que os honorários

estão ficando com os anunciantes. Seria

mais lógico ter dado, ao invés da taxa, a

bonificação por volume ao anunciante;

ter adotado um critério qualquer para is-

so. Quando o veículo faz o balanço dele,

coloca o que vai receber. Então, os 20%

já estão excluídos. Ele também contabi-

liza despesas com locação, com pessoal,

com investimento em equipamento e

bonificação de volume, que provavel-

mente fica em primeiro ou segundo lu-

gar nesse ranking de despesas.

Se realmente houver a entrada de capital

e sócios estrangeiros nos veículos, prova-

velmente isso será um dos primeiros gas-

tos a serem cortados. Isso-vai ser uma bri-

ga. Se eu hoje fosse profissional do setor

financeiro de um veículo, eu estaria pen-

sando em como cortar a bonificação.

P&M Especial - Muitos clientes não estão

optando pela remuneração por fee?

C.E.F.: Estão, e isso não é ruim. Se o fee

for honestamente calculado ele é ótimo,

porque as agências sabem exatamente de

quanto dinheiro vão dispor.

P&M Especial - Como o Ibope está ven-

do esse novo medidor de audiência, o

Datanexus, desenvolvido com investi-

mentos do SBT?

C.E.F.: Historicamente já houve tentati-

vas para se fazer uma medição paralela,

tanto do Grupo Folha quanto do SBT

junto com o instituto Nielsen. Naquela

época, o SBT não conseguiu. Mas toda

vez que os números do Ibope foram con-

testados comprovamos que estávamos

certos. Nós temos uma auditoria eficaz.

Investimos muito na escolha da amostra,

na colheita de dados; então eu não vejo

para que dois medidores.

Se você me pergunta se há lugar para

dois, eu respondo que há lugar para dez.

Mas a segunda pergunta é se o mercado

tem possibilidade de pagar mais que um

instituto medidor de audiência. Aí a res-

posta é não, porque o mercado já recla-

ma de ter que pagar um instituto.

P&M Especial - Qual seria a diferença

nessa medição?

C.E.F.: Eu não sei. Desconheço quantos

aparelhos o Datanexus mede por residên-

cia. Existe uma diferença muito grande

em você medir um aparelho por residên-

cia ou medir todos os aparelhos disponí-

veis em uma residência. O Ibope, por

exemplo, mede quatro aparelhos por

casa. Isso causa inúmeras variações.

E nossos números são reconhecidamen-

te sérios. Hoje nós estamos em oito mer-

cados: Salvador, Recife, Brasília, Belo

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo,

Curitiba e Porto Alegre. E temos cader-

nos todos os dias em Florianópolis e

Fortaleza. Além disso, temos aparelhos

em diversos estados do Brasil para dar o

painel nacional de televisão.

Só em São Paulo realizamos uma medi-

ção em TV aberta em 660 residências,

num total de 1.500 aparelhos, além de

medirmos televisão a cabo.

P&M Especial - Essas novas tecnologias

que estão sendo aos poucos introduzidas,

como o Tivo, que grava a programação que

o espectador quer assistir excluindo os co-

merciais, não invalidaria um trabalho de

medição, já que os programas não serão

mais assistidos em tempo real, com a grade

publicitária?

C.E.F.: O Tivo ainda não veio para cá.

Ele existe nos Estados Unidos.

P&M Especial - Mas os estudos para lançá-

lo no Brasil já estão bem encaminhados.

C.E.F.: Cada novidade que acontece no

mercado pede uma novidade para medi-

la. Nós, por exemplo, já estamos testan-

do um medidor móvel para aferir a mí-

dia na rua. Esse medidor pode mensurar

a audiência dos rádios em carros, entre

outras coisas, e estamos testando com a

Bandeirantes FM. Evidentemente se o

Tivo funcionar e tiver assinatura sufici-

ente para cobrir a falta dos comerciais, o

anunciante é que vai ter que considerar

se ele vai colocar um comercial ou não.

P&M Especial - A TV digital vai modifi-

car alguma coisa no sistema de aferição, já

que prevê a convergência de mídias?

C.E.F.: Nós vamos ter de acoplar algu-

mas coisas. No Ibope temos uma divisão

forte de desenvolvimento de tecnologia.

Ela já está lá na frente, preocupada com

todas as novidades que estão aparecendo.


