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Cada vez mais, as agências de propaganda investem em campanhas próprias. Neste mês, os 
esforços das empresas voltaram-se para ações ligadas à 26ª edição do Prêmio Caboré, 
considerado o Oscar da propaganda brasileira, que apresentará os premiados no dia 5 de 
dezembro.  
 
De acordo com os profissionais do ramo, atualmente cerca de 5% do orçamento das agências é 
destinado à autopromoção. A fatia significa R$ 1,45 bilhão do faturamento anual das agências, 
que em 2004 chegou a R$ 29 bilhões. Contanto com o crescimento esperado para o este ano, 
entre 15% e 20%, o montante pode girar em torno de R$ 1,7 bilhão. 
 
Segundo José Alves, vice-presidente de mídia da Ogilvy , um dos fundadores do Grupo de Mídia 
de São Paulo e presidente do Instituto Verificador de Circulação (IVC), que foi indicado ao prêmio 
de profissional de mídia do Caboré, o investimento das agências em campanhas próprias ainda é 
pequeno. “Na maior parte dos casos, a verba não ultrapassa a casa dos R$ 100 mil por ano. A 
maioria trabalha com números baixos. Além disso, não sinto as campanhas são planejadas, mas 
deveriam ser. Já que a agência acredita na propaganda para seus clientes, deveria pensar o 
mesmo para a sua marca”, comenta.  
 
De acordo com o executivo, que já passou por grandes empresas do ramo como J. Walter 
Thompson (JWT), Salles e AlmapBBDO , a Ogilvy normalmente anuncia a sua marca quando 
alcança resultados destacáveis ou ganha algum prêmio. “Apesar do valor ainda ser baixo, vejo um 
interesse maior das agências na sua autopromoção. O problema é que a rentabilidade do setor é 
muito baixa. Cerca de 80% do que faturamos vai para o pagamento de veículos e sobra pouco 
para campanhas próprias”, diz. 
 
Segundo Átila Francucci, co-presidente e vice-presidente de criação da JWT, do Grupo WPP , a 
agência destina pouco menos de 5% de seu orçamento a promoção e eventos que divulgam a 
própria marca. “Fazemos anúncios isolados mostrando conquistas da nossa clientela. Como somos 
clientes dos veículos de comunicação, conseguimos negociar espaços na mídia a preços menores”, 
afirma. Na opinião dele, a maior publicidade para uma agência são as peças dos próprios clientes. 
O executivo concorre ao Prêmio Caboré na categoria de profissional de criação, junto com João 
Livi, diretor de criação da Talent , e Pedro Feyer, sócio e presidente de criação da NBS . 
 
Livi afirma que, por causa de descontos, permutas e investimentos com bonificação, a Talent 
consegue espaços de mídia por um custo três vezes menor. Neste final de ano, a agência 
promove uma campanha comemorando seu aniversário de 25 anos. De acordo com Livi, a ação 
terá anúncios em mídia impressa e possivelmente chegará à televisão. Para o Caboré, a Talent 
compra espaços em jornais do setor. A empresa, de capital nacional, prevê faturar US$ 100 
milhões neste ano.  
 
Caboré 
 
A votação para o Prêmio Caboré 2005 começou no último dia 1º e vai até as 12 horas do dia 2 de 
dezembro. Por meio de senha eletrônica, os assinantes do Meio&Mensagem irão eleger os 
melhores do ano. No total, concorrem 36 profissionais e empresas em 12 categorias. Todo o 
processo é auditado pela Pricewaterhouse Coopers . 
 
“Criamos um site para a campanha eleitoral. É uma maneira bem-humorada de conquistar 
eleitores”, comenta Francucci, lembrando a importância do Caboré, por ser um dos poucos que 
premia profissionais individualmente 
 



Fernando Campos, diretor de criação da Giovanni,FCB , indicada na categoria agência de 
propaganda ao lado da Africa e da Young&Rubicam , afirma que a representatividade do Caboré é 
muito grande. “Os eleitores são mais de oito mil assinantes do Meio&Mensagem”. De acordo com 
ele, a Giovanni realiza uma campanha para o prêmio baseado em promessas. “Eu, por exemplo, 
vou passar 30 dias de smoking”. 
 
Conforme Campos explica, as promessas são transmitidas ao vivo em um site da agência e em 
anúncios no Meio&Mensagem impresso e on-line. “Fizemos o primeiro banner ao vivo da 
Internet”, diz. Ele ressalta que o investimento da Giovanni para autopromoção é um pouco menos 
que 5% do orçamento. “Quando ganhamos prêmios ou temos uma peça de destaque, anunciamos 
em mídia aberta”.  
 
Além de anúncios no Meio&Mensagem e email marketing, a Lew,Lara preparou folhetos 
apresentando a indicação de Marcio Oliveira na categoria profissional de 
atendimento/planejamento. De acordo com ele, que ocupa o cargo de diretor-geral e de 
operações da agência, os folhetos estão sendo distribuídos em faculdades e eventos para 
profissionais do ramo. “Por ser o prêmio de maior credibilidade da propaganda, tem alto poder de 
alavancar os negócios das agências”, comenta.  
 
Segundo o Alves, depois da indicação da Ogilvy ao Caboré de 2000, a agência consagrou um 
movimento de crescimento que persiste até hoje. “Neste final de semana, a Ogilvy irá divulgar um 
anúncio sobre a indicação no Meio&Mensagem”, adianta. 

 
 
Leia Mais 
 
Almap é a mais premiada 
 
Pelo segundo ano consecutivo, a brasileira AlmapBBDO foi a agência mais premiada do mundo 
segundo o Gunn Report , levantamento feito com base nos resultados dos mais importantes 
festivais de publicidade do mundo. É a primeira vez que uma agência lidera o ranking por mais de 
um ano consecutivo desde que o levantamento foi iniciado, em 1999, por David Gunn, diretor 
mundial de criação da Leo Burnett . 
 
Ao todo, a AlmapBBDO conquistou 34 pontos, sendo que 14 deles por peças de tevê e 20 para 
mídia impressa. Em segundo lugar, com um ponto a menos, figura a TBWA Paris , seguida pela 
Dentsu de Tókio e Osaka.  
Além da Almap, aparecem no ranking mais duas brasileiras. Em 32º lugar, a DM9DDB é a 
segunda nacional mais bem colocada, com 11 pontos. No ano passado a agência estava na 41ª 
colocação. A F/Nazca , que em 2004 não chegou a ser relacionada, ficou na 48ª colocação. O 
Brasil caiu para o 7º lugar entre os países mais premiados de 2005. Em 2004, ocupava a quinta 
posição.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 nov. 2005, Serviços, p. B-2 


