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A
trajetória de Dalton Pastore é daquelas que provam, por si só,
que ele não se furtou de constantemente buscar novos desa-
fios. Paulistano, começou sua carreira em 1972 como redator
na Fator, passando ainda pela Santos & Santos e Artplan.

Depois de sete anos atuando na criação, encarou a mudança para a
área de atendimento e planejamento da Standard Ogilvy & Mather,
onde ficou até 1993, assumindo diversos cargos e chegando a presi-
dente no Brasil.

Ao atingir o topo, nova alteração de rumo. Pastore seguiu para a
direção-geral do Grupo Abril na Argentina, com a intenção de ficar três
meses; acabou ficando um ano e meio, antes de retornar para coman-
dar a área de publicidade da editora no Brasil.

Em 1995, decidiu voltar ao mercado de agências, da forma mais
desafiante possível: com negócio próprio começando literalmente do
zero, sem investidores nacionais, parceiros internacionais e nem
sequer um cliente. Entretanto, a sociedade com Cláudio Carillo evo-
luiu, apareceu o primeiro cliente, a Votorantim, outros vieram, até que
a comemoração de um ano de vida foi coroada por um acordo inter-
nacional com o Grupo Havas, que deu à Carillo Pastore o sobrenome
Euro RSCG. Hoje, Carillo e Pastore mantêm, cada um, 25,5% das
ações da agência, que, além de atuar no ramo da publicidade, no qual
atende contas como as de Peugeot e Reckitt Benckiser, é sócia-majo-
ritária de duas empresas no Brasil: a Euro RSCG 4D e a Joy Euro RSCG.
Desde o início da parceria, os sócios brasileiros consideram natural
que o Grupo Havas se torne majoritário, incluindo a adoção da marca
Euro RSCG Brasil para a agência principal, mas o fato é que tais nego-
ciações não evoluem.

Nesta entrevista, Dalton Pastore deixa de lado os problemas que
envolvem a sua empresa e fala como presidente da Abap -Associação
Brasileira de Agências de Publicidade. Em seu segundo mandato, que
vai até abril de 2007, Pastore enfrenta um dos momentos mais delica-
dos da história recente da atividade no País, ao ver agências filiadas à
entidade envolvidas em negócios ilícitos que estão no olho do furacão
da atual crise política nacional.

Pastore não esconde que considera desejáveis alterações nas prá-
ticas de licitações por contas públicas; também não se furta de
comentar as dificuldades financeiras, segundo ele, "inimagináveis",
por que passam as agências, creditando parte da responsabilidade a
elas próprias ao descrever práticas cada vez mais elaboradas de con-
corrência desleal; e, por fim, defende a legitimidade e a longevidade
do modelo brasileiro que mantém criação e mídia embaixo do mesmo
teto e nosso formato de remuneração de agências, incluindo o BV
pago pelo veículo.
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ABOUT - Estão diretamente envolvidas na atual crise política as
duas maiores agências de Minas Gerais, SMPB e DNA — cujo sócio
Chico Castilho era, inclusive, presidente da Abap-MG —, além de
um dos publicitários mais experientes e badalados do Brasil, Duda
Mendonça. Num cenário como este, como convencer a sociedade
de que a publicidade é uma atividade correta?
DALTON PASTORE - Há nesta questão um aspecto institucional,
pois a publicidade brasileira, pela sua qualidade e seriedade,
tem reconhecimento internacional.
Todavia, vejo uma importância maior
pelo fato de hoje termos no Brasil
150 mil jovens estudando comunica-
ção. São 150 mil famílias, muitas
delas fazendo esforços enormes para
manter seus filhos na escola — o que
merece respeito. Além disso, o Brasil
tem 4 mil agências, que juntas geram
cerca de 30 mil empregos diretos.

Ainda é preciso considerar que,
basicamente, a mensagem publicitá-
ria tem uma função social. O veículo de comunicação é subsi-
diado pela publicidade. O jornal custaria insuportavelmente
caro não fosse a publicidade, assim como a revista. A televisão
e o rádio não existiriam, pois 100% de suas receitas vêm da
publicidade. Ela subsidia o direito à informação, que é o esteio
da democracia e da evolução da humanidade.

Sendo assim, considero relevante, sim, demonstrar para a
sociedade a importância da publicidade. O que eu não sei, na
verdade, é se alguém duvida disso. Talvez as pessoas não
parem para pensar se a publicidade é importante para o
desenvolvimento do País. Mas, se pararem e pensarem, não
será difícil chegar à conclusão de que ela gera consumo, pro-
dução e empregos, movendo a economia nacional.

Por outro lado, compete às entidades que representam o
setor, como é o caso da Abap, cuidarem desse assunto o
tempo todo. Entretanto, fica muito complicado sair falando da
importância do setor num momento em que há corrupção e
fraude envolvendo agências, e pairam dúvidas de que outras
também possam estar envolvidas. É muito suspeito sair por aí
dizendo que somos uma atividade importante para a econo-
mia, que geramos empregos, recolhemos impostos etc.,
sendo que ninguém está questionando isso...

ABOUT - Mas os ataques à publicidade têm aumentado. O Millôr
Fernandes, por exemplo, declarou numa entrevista recente que a
matéria-prima da publicidade é a mentira. Como o mercado pode
trabalhar para que opiniões como esta não se tornem dominantes?

"O QUE A SOCIEDADE BRASILEIRA

QUER SABER, E TEM O DIREITO

DE SABER, É SE OUTRAS AGÊNCIAS

FORAM USADAS PARA FINS

ILÍCITOS OU NÃO"

PASTORE - Num momento em que acontece uma crise envol-
vendo uma indústria, como ocorreu agora com a publicidade,
é natural que surjam opiniões exaltadas, descontroladas e
emocionadas, que não resistem ao tempo, nem a uma avalia-
ção mais profunda.

Quando um banco quebra e todos os seus correntistas per-
dem dinheiro, aparecem opiniões exaltadas sobre a honestida-
de do sistema financeiro. Os exaltados sempre existiram e

sempre existirão. Não podemos dar
muita atenção a eles, senão enlou-
quecemos e não vai haver mais
nenhuma profissão que sirva. Temos
de perdoar os exaltados.

ABOUT - Uma parcela do nosso merca-
do é da opinião que a resposta das enti-
dades, em especial da Abap, deveria ter
sido mais incisiva quando surgiram os
escândalos envolvendo agências. Em
contrapartida, há líderes do setor que

sustentam que o melhor, neste momento, é esperar a poeira baixar
para então se iniciar um esforço de melhoria da auto-estima publi-
citária e da percepção que a sociedade tem da atividade. Qual sua
posição a respeito?
PASTORE - A Abap adotou uma medida que não me lembro
de jamais ter visto outra entidade tomar num momento de
crise. Publicamos um comunicado em praticamente todos os
grandes jornais e revistas do Brasil com duas afirmações.
Primeiro, contamos como somos remunerados. Nunca vi, em
toda a minha vida, nenhum setor da economia dizer isto:
"Ganhamos dinheiro assim. Vendemos por tanto e ficamos
com tanto". E nós, neste comunicado, explicamos para a
sociedade como as agências são remuneradas.

Outra coisa é que dissemos que somos a favor e estamos
dispostos a contribuir para que seja feita uma investigação pro-
funda, que não poupe nada, que seja rápida, definitiva e con-
clusiva, a fim de que saibamos se há culpados, quais são eles e
para que se possa puni-los. E, por outro lado, para ser possível
descarregar todo o resto de suspeita que paira sobre o setor.

Tomamos uma atitude extremamente corajosa e inédita. Ago-
ra, quando me perguntam se a Abap não vai fazer mais nada em
relação à crise, eu pergunto: "O que mais se pode fazer?"

ABOUT - Você tem sido muito cobrado?
PASTORE - Somos um setor criativo... Então, tenho de convi-
ver com várias idéias. Entretanto, quando se está sentado na
cadeira da presidência da entidade, é preciso ter calma, discer-
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nimento, senão corre-se o risco de fazer coisas das quais ire-
mos nos arrepender depois. E a entidade não pode se arre-
pender. As pessoas físicas vão passar, mas a entidade ficará. A
Abap está aqui há 56 anos, eu estou há três. Vou passar, mas
a Abap vai continuar. Além disso, naturalmente, não tomo
sozinho as decisões. Temos uma diretoria, escuto as lideranças
do mercado, ligo, pergunto, converso, discuto, recebo idéias,
analiso, esfrio cabeças...

No caso do envolvimento das agências na crise atual, o caso
é simples: duas empresas do nosso setor foram utilizadas para
fins ilícitos, para fraudes, ponto. Uma outra agência declarou
ter recebido dinheiro de caixa dois em uma conta fora do Brasil
como pagamento por serviços prestados a um partido político.
A Receita Federal, o TCU, a Polícia Federal e a sociedade têm
todo o direito de pensar o seguinte: "Se estas fizeram, por que
não outras?". Esta é a dúvida, não existem outros questiona-
mentos. Ninguém disse que a publicidade brasileira é ruim, que
os publicitários trabalham pouco, que não pagam impostos ou
que empregam pouca gente. O que a sociedade brasileira quer
saber, e tem o direito de saber, é se outras agências foram usa-
das para fins ilícitos ou não. Esta é a única dúvida que há.

No mês passado, a Abap foi ao Tribunal de Contas da
União. Eu estive com o presidente do TCU, Adylson Motta,
para oferecer ajuda técnica, justamente porque aquilo que a
sociedade e o TCU querem saber é também o que nós quere-
mos saber. Se houver outras envolvidas, que também sejam
punidas, para tirar a suspeita sobre o setor. Simples assim. O
que não pode é aparecer suspeita o tempo todo sobre todas
as agências que trabalham ou trabalharam para o governo.

ABOUT - Além desta sua ida ao TCU houve alguma outra ocasião
em que a Abap ofereceu ajuda para auxiliar as investigações?
Chegou a ser cogitado, inclusive, um depoimento dos presidentes da
Abap e da Fenapro à CPMI dos Correios.
PASTORE - As nossas convocações foram aprovadas pela
CPMI, portanto podemos ser chamados a qualquer momen-
to. Os depoimentos só não foram marcados porque aparente-
mente as dúvidas que haviam foram dirimidas.

ABOUT - Apesar do comunicado da Abap, não está muito claro para
a sociedade em geral, nem para os órgãos públicos, como funcionam
as finanças das agências. Existe uma confusão muito grande que leva
a opinião pública a crer que o negócio de agências é milionário. Não
há um problema generalizado de compreensão?
PASTORE - É verdade. Este problema é gerado, em primeiro
lugar, pelo glamour do negócio; e é alimentado pelo fato de
falarmos em faturamento e não em receita. Na verdade, agên-
cias são empresas pequenas. Grandes agências são menores
que grandes restaurantes. Até mesmo os clientes têm uma
imagem equivocada das agências. Eles atribuem a elas um
peso como empresa muito maior do que têm de fato.

ABOUT - Se o mercado trabalhasse com números mais reais, o
negócio das agências seria mais bem entendido?

PASTORE - A única razão pela qual o faturamento das agên-
cias gera tanto interesse é justamente porque ninguém sabe
qual é de fato. Na minha opinião, o ranking das agências
deveria ser feito pelo ISS.

A Abap poderia fazer isso. Contrataríamos auditores, que
iriam às agências, confeririam os livros de ISS anualmente,
fariam uma conta simples e chegariam à receita real de cada
uma. Um mecanismo fácil que geraria um ranking verdadeiro
e daria ao mercado a seriedade que ele precisa ter.

ABOUT - Você acredita que o atual período de animosidades terá
fim antes do término do atual mandato de Lula e o mercado conse-
guirá restabelecer um diálogo construtivo com o governo federal?
PASTORE - Se a crise vai terminar antes do governo Lula eu
não tenho idéia. A nossa relação com o governo é fundamen-
tal, mas nós temos que ter cuidado com ela. A Secom exerce
dois papéis, e eu nunca fiquei muito confortável com o siste-
ma de convivência entre eles. De um lado, a Secom é o canal
que a indústria da comunicação publicitária tem com o gover-
no federal — e toda indústria precisa ter um canal junto ao
governo. Infelizmente, para nós, a Secom também é a respon-
sável pela verba publicitária do governo, ou seja, ela é cliente.
É ruim que o nosso canal com o governo seja também nosso
cliente. São coisas que deveriam estar separadas.

Idealmente, deveria haver um outro canal pelo qual pudés-
semos tratar dos assuntos da indústria da comunicação publi-
citária, sem ser com alguém que é nosso cliente.

No começo da minha gestão, achei que o Ministério das
Comunicações pudesse fazer nossa interlocução com o
governo. Cheguei até a conversar com os então ministros
Miro Teixeira e Eunício Oliveira. Todavia, infelizmente, o
Ministério das Comunicações é muito técnico e não tem
nenhuma intimidade com a indústria publicitária. Nosso
caminho de interlocução é realmente a Secom. Lamentavel-
mente, é também com a Secom que mantemos uma relação
comercial. E isso não é bom.

Imaginem como estaria se comportando a Abap se, por
um acaso, eu atendesse contas de governo na Carillo
Pastore Euro RSCG. Ocorre que nos 56 anos da Abap, sou
o primeiro presidente que não tem contas do governo fede-



ral, e de toda a diretoria nacional atual, sou o único que não

atende contas públicas federais.

ABOUT - Mas isto foi um acaso, já que a Carillo Pastore Euro RSCG

chegou a concorrer por diversas dessas contas.

PASTORE - Concorremos a várias. O fato de não termos con-

quistado nenhuma, para esta situação foi um feliz acaso. Deu

a mim e ao governo a imparcialidade necessária. Embora para

mim, enquanto empresário, evidentemente, não seja bom

ABOUT - Algumas lideranças do mer-

cado acreditam que depois da atual

crise a sociedade estará muito mais vigi-

lante no relacionamento entre o poder

público e as agências de publicidade, e

que estas relações terão de se pautar

mais por quesitos técnicos do que por

afinidades políticas entre as partes. Você

acredita que, de fato, ocorrerão mudan-

ças nesse relacionamento?

PASTORE - A clareza nas relações é

fundamental sempre. Quando se trata de dinheiro público, é

fundamental vezes cem. É absolutamente indispensável todo

o cuidado quando se trata de dinheiro público. Os gestores de

verbas públicas, as agências vencedoras de licitações e a

imprensa serão, com certeza, mais cuidadosos com cada

movimento que se faça, desde a licitação até a veiculação das

peças publicitárias.

ABOUT - Não é muito desgastante para o próprio mercado de agên-

cias o fato de, invariavelmente, aquelas que ajudam os candidatos a

se elegerem serem escolhidas para cuidar de contas de governo?

PASTORE - A lógica estaria no fato de que a agência que aju-

dou o candidato a se eleger conhece bem o pensamento dele

e do partido e, portanto, teria uma vantagem competitiva líci-

ta. Quem suspeita de que não seja bem assim, desconfia que

a agência se beneficia das contas públicas porque ajudou o

candidato a ganhar a eleição. Não sei se há uma maneira de

a seleção ser ainda mais técnica do que já é, de o processo ser

ainda mais à prova de favorecimentos. Não sei se há como

fazer, mas seria desejável que houvesse. A sociedade gostaria

que as licitações públicas de qualquer área fossem sempre e

cada vez mais aperfeiçoadas.

ABOUT - Quais mudanças a Abap sugeriria?

PASTORE - É do nosso interesse, e não podemos nos furtar de

pensar, discutir e sugerir coisas. Nós temos discutido esta

questão; temos um grupo trabalhando no assunto, em con-

junto com a ABA.

É muito provável que apresentemos algumas sugestões, mes-

mo que não seja nada de muito revolucionário, que vá mudar da

água para o vinho, mas sempre no sentido de aperfeiçoar.

Na área privada existe um subjetivismo enorme, contam a

"O ANUNCIANTE PRECISA

CONTAR COM AGÊNCIAS DE

PUBLICIDADE FORTES.

O MEDO DA RELAÇÃO É PENOSO

PARA A AGÊNCIA, MAS É DANOSO

PARA o CLIENTE"

simpatia e as relações anteriores no momento de o cliente

escolher sua agência. Na concorrência pública é diferente,

pois se trata de dinheiro do povo. Todavia, as licitações por

contas públicas não podem se dar por decisões matemáticas.

O que podemos é exigir maior transparência. A simpatia e a

relação anterior não podem contar, mas sim a competência.

ABOUT - Na presidência da Abap, você se empenha para afinar o

discurso da indústria da propaganda, especialmente dos líderes

das maiores agências brasileiras, pre-

gando maior fortalecimento no enfren-

tamento dos desafios futuros e nos

embates com o setor que sustenta (os

anunciantes) e se beneficia (como os

fornecedores e veículos) dos negócios

gerados pela publicidade. Há avanços

práticos nesta iniciativa?

PASTORE - Conseguimos já na ges-

tão do Sérgio Amado (presidente

da Ogilvy e ex-presidente da Abap)

levar os empresários das agências a

se reunirem em torno da Abap.

Este é o primeiro passo e tem avançado cada vez mais. Este

ano, tivemos presenças muito significativas no 6° Ebap

(Encontro Brasileiro de Agências de Publicidade, realizado

em Brasília, no início de maio). Hoje, temos a união da

indústria em torno da Abap.

O problema mais sério que o setor encontra, fora esta

contingência da crise política, está na dificuldade financei-

ra de manter as agências em pé, com a qualidade mínima

que já conquistamos. As agências enfrentam dificuldades

inimagináveis.

A dificuldade econômica vem, indubitavelmente, do fato

de os anunciantes estarem pagando menos — o que também

deixa os veículos em dificuldades financeiras.

Esta realidade enfraquece a indústria como um todo.

Quando digo indústria, estou me referindo aos meios de

comunicação, às agências e aos fornecedores de serviços. A

dificuldade econômica não é boa para a indústria, evidente-

mente, e também não é para o anunciante.

ABOUT - Por que não é boa para o anunciante?

PASTORE - O anunciante precisa de veículos fortes, porque

não tem nada mais barato e controlável que a publicidade

para influenciar suas vendas. De todas as ferramentas que o

marketing dispõe para incentivar vendas, a publicidade é a

mais técnica, a que dispõe de mais informação, a que tem

mais qualidade a oferecer.

Nenhuma outra ferramenta é mais técnica e científica, nem

está mais perto de dar ao anunciante maior retorno sobre o seu

investimento.. Ademais, a publicidade é a única ferramenta que

ao mesmo tempo incentiva vendas e fortalece marcas.

O anunciante precisa de veículos de boa qualidade, que

gozem de muita credibilidade junto ao público, porque só
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assim sua mensagem também terá a credibilidade necessária.

Ele precisa de agências fortes, bem equipadas, capazes de

investir em informação, em talentos, e motivá-los. De forma

que elas não sejam acovardadas, que não tenham medo da

relação — o que, aparentemente, prejudica a agência, mas

prejudica ainda mais o anunciante. O medo da relação é

penoso para a agência, mas é danoso para o cliente.

A agência tem de ter a independência de dizer "não",

"isso que você está pedindo está errado", "por aqui nós não

vamos conseguir construir sua marca". Este diálogo é impor-

tante, mas não se consegue travar com uma agência que está

com dificuldades de pagar os salários na semana seguinte.

E é este medo que poderá afastar das agências os bons

profissionais, talentosos e inteligentes, que poderão buscar

outras atividades; pois, afinal de contas, trabalhar o tempo

todo com medo é muito ruim.

ABOUT - O agravamento da perda de poder econômico das agen-

das, espremidas entre a mídia e os anunciantes, e, muitas vezes, obri-

gadas a brigar entre si por um dinheiro cada vez menor, pode ser

amenizado a curto prazo?

PASTORE - Sou pessimista em relação a isso. Este cenário que

estamos vendo, de agências com suas margens espremidas,

na verdade, é um reflexo no Brasil da globalização. Se fosse

um problema particular do Brasil, seria mais fácil de corrigir.

Mas isto ocorre no mundo todo. Não é um fenômeno isola-

do, é conseqüência da globalização, que se baseia muito na

economia de escala e no corte de despesas. E a contribuição

que a publicidade pode dar para o corte de despesas das

empresas anunciantes é medíocre. Em contrapartida, nosso

talento significa aumento de receita para eles.

fez uma pesquisa na Europa no início de 2004 e verificou que

a maior parte das grandes empresas já não tinha o diretor de

marketing no seu board. Ou seja, se anteriormente o diretor de

marketing costumava virar presidente das empresas, hoje em

dia e e nem sequer está no board de muitas delas.

Anteriormente, as equipes de marketing dos clientes e suas

agências eram forças do mesmo exército. Depois, a agência

passou a ser culpada de tudo.

Não estou querendo dizer que o líder de marketing perdeu

importância porque perdeu a parceria com sua agência e passou

a criticá-la, mas essas coisas ocorreram mais ou menos juntas..,

ABOUT - Neste quadro, não lhe parece que a agência virou bode
expiatório das falhas do marketing?
PASTORE - A agência de publicidade sempre foi a virose do

marketing. Sabe quando você leva seu filho ao médico, ele

examina, examina, não sabe o que a criança tem e diz que é

uma virose? Pois é, a propaganda é a virose do marketing

(risos). Ninguém vai dizer que o produto é ruim, que o preço

está errado ou que a equipe de vendas não é boa. A culpa é

da publicidade.

ABOUT - Não contribui para este fato o acirramento da concorrên-
cia entre as próprias agências?
PASTORE - No caso brasileiro há um problema, ligado à pos-

tura ética e à concorrência desleal. No nosso dia-a-dia, a ques-

tão ética no trato da concorrência entre agências causa tanto

ou mais estragos que a atua crise política nacional.

Quando uma agência procura um anunciante e diz que fez

urna pesquisa analisando a sua publicidade e o seu plano de

mídia, que não estariam funcionando bem, e oferece uma

outra proposta para conquistar a conta, ela não está sendo

agressiva, mas sim antiética e desleal. Esta é uma postura que

faz muito mal ao mercado. Cada caso se amplifica, chegando

até as demais agências, a outros anunciantes e aos veículos.

Todos ficam sabendo, já que nosso mercado é muito peque-

no. E, não raramente, a agência que tem esta postura antiéti-

ca é a mesma que se oferece para trabalhar mais barato.

Imagine que alguém faça uma consulta num hospital e,

depois, receba um telefonema de outro hospital lhe oferecen-

do médicos supostamente melhores e preços mais baixos. O

paciente perderá totalmente a confiança dele em toda a

indústria de saúde.

Este é um problema que tem preocupado muito a Abap.

Não acontece com freqüência alarmante, mas cada vez que

ocorre é muito danoso para todo o mercado, causando um

trauma incalculável para a nossa indústria.

ABOUT - O que está em xeque não é o próprio marketing? A ABOUT - Você tem dito que "a indústria da comunicação publicitária'
impressão que se tem é que o que se faz já não funciona tão bem
hoje como funcionava no passado?
PASTORE - Houve uma mudança, mas não necessariamente

para melhor. Há 10 ou 20 anos, o presidente da empresa cos-

tumava ser o ex-diretor de marketing. Mas o Grupo Euro RSCG

é composta pelos veículos, agências e fornecedores de serviços espe-
cializados ". O propósito de excluir os anunciantes — cuja força, muitas
vezes, tem realmente acuado os demais integrantes do mercado — em
vez de fortalecer as agências não pode acabar dificultando ainda mais
um entendimento que seja produtivo para todas as partes?
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PASTORE - Não. Quando digo que o cliente não faz parte da
indústria da comunicação e que nós não temos que chamá-lo
para integrar a nossa indústria, faço isso não porque estou
querendo colocá-lo para fora, mas em respeito a ele. Como
vamos dizer que o nosso cliente é sócio da nossa indústria?
Não é o fato de termos um automóvel que nos torna parte da
indústria automobilística. O cliente é a razão de existir da
indústria da comunicação publicitária, mas não faz parte dela.
Nossa indústria não tem o direito de imputar responsabilida-
des ao cliente para justificar nossos
erros. Compete a nós, que somos
sócios desta indústria, que vivemos
disso, a tarefa inadiável e intransfe-
rível de cuidar dela.

Se uma empresa que fabrica
alguma coisa ou fornece algum
serviço quer incentivar suas ven-
das, tem diversas formas de fazê-
lo, como, por exemplo, pelo preço.
Ao decidir pela publicidade, esta
empresa se tornou cliente da nossa
indústria. A partir daí, temos que
tratá-la como um deus, como o oxigênio que nos mantém
vivos, mas não podemos dizer que esta empresa faz parte da
nossa indústria.

ABOUT - Não é um pouco diferente no caso da indústria da comu-
nicação publicitária, já que para fabricar o carro a montadora não
consulta todos os clientes que o comprarão, enquanto a propagan-
da tem no anunciante seu único cliente para aquela ação que foi
desenvolvida especificamente para ele e, inclusive, com sua influên-
cia direta durante todo o processo?
PASTORE - Toda indústria faz tudo da forma que ela acredita
que o cliente quer. Ou melhor, da forma que ela acredita que
o cliente precisa. Compete aos membros da indústria fazer
com que o cliente esteja satisfeito para que ele se torne assí-
duo. O que não se pode é transferir para o cliente a respon-
sabilidade de administrar a indústria.

ABOUT - Você acredita que o Brasil conseguirá sustentar por muito
tempo seu modelo de compra de midia atrelada à agência tradicio-
nal, mantendo-se de portas fechadas para as agências de mídia, que
avançam em muitos outros mercados?
PASTORE - Meu sócio, Cláudio Carillo, diz, com razão, que o
Brasil está tão atrasado neste assunto, mas tão atrasado, que
não falta muito para estarmos na dianteira (risos).

Olha só que coisa interessante, o anunciante começou
a pensar: "Se eu tenho uma agência que cria, planeja e
compra a mídia, ela poderá estar ganhando alguma
comissão". Então resolveu dividira responsabilidade, com
uma agência que planeja e compra a mídia e outra que só
cria. Com este movimento, o anunciante perdeu a possi-
bilidade de uma boa idéia de criação interferir na compra
mídia ou de uma boa negociação de mídia interferir na

"SE ANTERIORMENTE O DIRETOR

DE MARKETING COSTUMAVA VIRAR

PRESIDENTE DAS EMPRESAS,
HOJE EM DIA ELE

NEM SEQUER ESTÁ NO BOARD

DE MUITAS DELAS"

idéia. Ele abriu mão disso, objetivando a conquista de
melhores preços.

Depois disso, o anunciante passou a pensar o seguinte: "Se
este meu bureau de mídia planeja e compra, poderá estar
ganhando alguma coisa com isso". Foi assim que surgiu na
Inglaterra e na França o bureau de planejamento, que não
compra, só planeja. O anunciante passou a ter três interlocu-
tores: a agência de criação, responsável pela estratégia, o pla-
nejamento e a criação; a agência de planejamento de mídia;

e a agência de compra de mídia.
Mas eis que agora alguns anun-

ciantes já estão pensando o seguinte:
"Espera aí, a agência que planeja
passa seus planos para a que compra,
e, para isto, precisa perguntar qual foi
o preço da mídia, porque o custo
pode mudar o planejamento. Então
estas duas agências estão se falando
e podem estar combinando uma
comissão". Por este motivo, alguns
anunciantes da Inglaterra e da França
descobriram o seguinte: "Porque nós

não voltamos à agência full service?". Ou seja: o Brasil está tão
atrasado que daqui a pouco poderá estar na dianteira...

ABOUT - Qual sua resposta aos questionamentos crescentes sobre
o modelo nacional de remuneração de agências, feito pela comissão
acertada com o anunciante e pela bonificação paga pelos veículos?
PASTORE - Primeiro, vamos pensar o seguinte: este modelo
não é brasileiro, ele é mundial. Todos os agentes publicitários
são remunerados pelo que paga o cliente e pela bonificação
que recebem do veículo. O que ocorre em outros países é que
a bonificação de volume fica com o bureau de mídia, que
também recebe um fee ou uma comissão do anunciante
sobre o que ele comprou, enquanto a agência de criação rece-
be a remuneração do anunciante.

Também é importante pensar que a agência presta serviços
ao anunciante e aos meios de comunicação. Para os veículos,
prestamos serviços que podem ser avaliados facilmente, como
prospecção de novos clientes, desenvolvimento desses clien-
tes, venda da publicidade, reserva de espaços, garantia de que
estes espaços serão honrados, garantia de que o meio de
comunicação irá receber na hora certa o material para ser vei-
culado, garantia de que aquele cliente existe, de que é uma
pessoa jurídica ativa, que vai pagar pelo espaço... Enfim, são
serviços fundamentais, sem os quais os veículos não existem.

Além desses, que podem ser facilmente percebidos, há um
outro que não tem como ser avaliado. Uma grande emissora
de televisão, por exemplo, realiza investimentos milionários
em estrutura, equipamentos, funcionários, para fazer 90% da
sua programação. Os outros 10%, nós, da indústria publicitá-
ria, é quem fazemos. Se estes nossos 10% funcionarem, o
cliente vai voltar e se tornar um anunciante. Em caso contrá-
rio, ele vai fazer outra coisa, baixar o preço, fazer promoção
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no ponto-de-venda... E aí o meio de comunicação quebra,
deixa de existir. Quem presta este serviço aos veículos são as
agências. Temos que receber por este serviço. E o meio de
comunicação tem que nos proteger porque nós somos o seu
único canal de distribuição. Um canal que, além de distribuir,
cobrar, receber e vender, é responsável por fazer com que o
que ele vende tenha algum valor ou nenhum valor.

Todos estes aspectos precisam ser levados em consideração
quando se avalia o BV. Por alguma razão, que eu não sei qual
é, existe uma fixação por este tema. Como se o BV só existisse
no nosso negócio. Não há nenhum
setor de negócios na humanidade
que não tenha BV. Nenhum! Por
exemplo, o anunciante, pela tabela
do Cenp, tem um desconto baseado
no seu volume, que poderíamos cha-
mar de bonificação de volume, que
pode ser de zero, se a verba for
pequena, ou de 3%, se for grande.
Se uma grande rede de supermerca-
dos for comprar um produto de um
determinado fabricante e um peque-
no comerciante for fazer o mesmo,
duvido que pagarão o mesmo preço.
E, no entanto, pode ser que o pequeno comerciante venda ao
consumidor o tal produto mais barato que a grande rede. Sabe
por quê? Porque a grande rede ficou com o BV.

ABOUT - Mas, no caso do supermercado, o risco de não vender a
mercadoria é dele. E, na propaganda, o risco é do cliente, e não da
agência. Os anunciantes não estão cada vez mais inseguros com o
BV, achando que esta prática pode conduzir mal as recomendações
de mídia da sua agência?
PASTORE - As agências brasileiras já deram e dão demonstra-
ções freqüentes da sua legitimidade na recomendação dos
meios. Além disso, é visível o interesse que as agências
demonstram para desenvolver, com os institutos, pesquisas
que sejam mais efetivas, sérias, com maiores amostras.

As agências já deram demonstrações mais do que suficien-
tes de que trabalham com uma qualidade e um profissionalis-
mo acima de suspeitas. E, de qualquer forma, o risco seria
maior com os bureaus, pois estes sim não têm nenhum com-
promisso. E nós, agências, temos risco, sim senhor. Criamos a
campanha e compramos a mídia. Se não funcionar, somos
culpados na mesma hora. O bureau não, porque ele só com-
pra a mídia, e pode colocar a culpa na criação da agência.
Enquanto, por seu turno, a agência também pode dizer que a
criação era boa, mas a compra de mídia estava equivocada. A
responsabilidade é diluída, enquanto no nosso modelo ela
está 100% concentrada na agência. O anunciante sabe exa-
tamente a quem culpar.

E, no caso dos supermercados, ele não corre risco, não senhor.
Sabem exatamente quanto venderam do produto no último mês,
e se o prazo de validade vencer, o devolvem para o fabricante.

"EXIGIR QUE O VEÍCULO DEIXE

DE REMUNERAR A AGÊNCIA PELO

SERVIÇO QUE ELA LHE PRESTA É

UMA COISA QUE NENHUM

ANUNCIANTE

JAMAIS VAI CONSEGUIR"

ABOUT - Em entrevista a About o presidente da ABA, Orlando
Lopes, sustentou que as agências deveriam ser 100% remuneradas
pelos anunciantes que as contratam. Além disso, ele prega que
importemos o exemplo dos principais centros do mundo, onde a
relação entre agência e anunciante é totalmente independente da
relação da agência com o veículo. Qual sua opinião sobre a viabilida-
de dessas sugestões?
PASTORE - Para as agências, do ponto de vista de negócios,
não seria ruim que 100% da remuneração viesse de um lado
ou de outro. Entretanto, os clientes, em geral, não têm dado

muitas demonstrações concretas de
estarem dispostos a remunerar bem
suas agências. A história recente tem
caminhado exatamente na direção
contrária. E, além disso, há um outro
fator com o qual não sei como lidaría-
mos. A agência de publicidade tam-
bém presta um serviço ao veículo,
que é uma questão de vida ou de
morte para ele. Ao contrário do que
ocorre com o anunciante.

Se eu fosse veículo, jamais abriria
mão de remunerar as agências de
publicidade. Se todas as agências pas-

sarem a desenvolver uma publicidade ruim, as emissoras de
rádio e W, os jornais e as revistas quebram. Ao passo que
todos os clientes continuarão vivos. Vão fazer CRM, baixar o
preço, comprar espaços no supermercado...

Portanto, as agências prestam um serviço muito impor-
tante para os anunciantes, mas prestam um serviço vital
para os veículos.

ABOUT - Apesar de ser uma prática consagrada pelo mercado
nacional e até mesmo legalizada pelas normas do Cenp, você não
acredita que o aumento do mau humor em relação ao BV pode exi-
gir mudanças nas atuais práticas do mercado?
PASTORE - Exigir que o veículo deixe de remunerar a agên-
cia de alguma forma pelo serviço que ela lhe presta, que,
repito, é vital para sua sobrevivência, é uma coisa que
nenhum anunciante jamais vai conseguir. Podem tirar da lei,
do Cenp, fazer o que quiserem. Assim como nunca se ten-
tou e nunca se conseguirá em nenhum outro setor da eco-
nomia, pois em todos há a prática de quem compra mais,
paga mais barato.

Se o bureau de mídia vier para o Brasil, eles vão viver do
quê? Tenho visto que alguns bureaus internacionais cobram
2% sobre a compra de mídia; outros cobram 2,25%;
outros, 1,85%. Com 1,85% sobre a compra de mídia, eles
terão de pagar o aluguel do escritório, salários, encargos
trabalhistas, recolher 10% de imposto na fonte sobre a
receita bruta total, gastar uns 300 mil reais por mês com
pesquisas de mídia, colocar uma equipe para manuseá-las,
pagar softwares... Tudo isso com esses 1,85%? Não vai dar.
É evidente que haverá o BV.
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