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Silenciosamente, a Unilever,
fabricantes de produtos de con-
sumo anglo-holandesa, vem es-
tabelecendo novas equipes inter-
nas para preencher o vácuo das
rápidas mudanças que vem ocor-
rendo na mídia. A empresa acre-
dita que as agências tradicionais
de serviços de marketing estão
com dificuldades para acompa-
nhar esse movimento.

No ano passado, a companhia
criou operações de planejamen-
to de comunicação e propagan-
da digital, como parte dos esfor-
ços para responder ao impacto
decrescente da propaganda na
televisão. Alan Rutherford, dire-
tor global de mídia da Unilever,
disse ontem que a televisão ago-
ra responde por cerca de 65% do
orçamento mundial de propa-
ganda do grupo, número que era
de 85% no começo da década.

Essa mudança de ênfase provo-
cou um ágio nas campanhas que
fazem uso de uma ampla gama de

instrumentos de marketing. Se-
gundo Rutherford, a Unilever, do-
na de marcas como Dove, Lynx e
Hellman's, estava pouco animada
com a resposta que vinha tendo. "A
indústria publicitária está lutando
no momento para juntar todos os
componentes da comunicação de
marcas", disse. "Está havendo um
esforço para colocar a mídia tradi-
cional e digital e as relações de
conteúdo e públicas sob um mes-
mo teto no lado da agência."

O executivo disse que a Unile-
ver está longe de estabelecer
agências internas, mas está bus-
cando incentivar as mudanças
em suas agências contratadas. A
companhia contratou pessoas
para ajudar na criação de campa-
nhas de integração para suas
principais marcas. Cinco delas es-
tão encarregadas de elaborar no-
vas idéias na propaganda digital.

"Eu acho que está havendo
uma falta de conexão entre o pen-
samento criativo e o gerencia-
mento do canal de comunicações
no momento", acrescentou Ru-
therford. "Acredito que isso vai
ajudar a resolver essa falta de co-
nexão no âmbito da agência."

Os comentários de Rutherford
sobre a necessidade de uma maior
integração nos serviços de marke-
ting refletem os de Jim Stengel, di-
retor global de marketing da Proc-
ter & Gamble, a grande concorren-
te americana da Unilever.

Stengel disse acreditar que o
cargo de planejador de mídia - a
pessoa que decide onde os anún-
cios serão veiculados - deveria
ser combinado com o de planeja-
dor de criação, que ajuda a deci-
dir os tipos de anúncios que se-
rão concretizados. Isso tem leva-
do a especulações de que os gru-
pos de serviços de marketing
poderão combinar seus braços
de criação publicitária e compra
de espaço de mídia, que foram
separados em anos recentes em
nome de uma maior eficiência.

Rutherford disse duvidar que
os grandes grupos possam "rea-
grupar" tais operações porque o
processo de separação está "com-
pleto em todos os estágios". A de-
cisão da Unilever de estabelecer
equipes internas foi "uma ma-
neira de tomarmos o controle"
da questão e "conduzir a nova
maneira de pensar e trabalhar".
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