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Já faz tempo que ouço falar em parceria entre cliente e agência. Mas para esse romântico conceito 
de convivência funcionar é preciso mais do que um sim no altar do relacionamento. Para começar, 
"parceria" é um conceito que depende de que lado da "parceria" você está.  
 
Do lado do cliente, poucas empresas hoje estão devidamente preparadas para valorar, avaliar e 
comprar o serviço da agência. Há muitos departamentos de marketing desprestigiados por suas 
empresas e, por isso, despreparados para lidar com a comunicação. No entanto, vender um 
produto no mercado sem ter a compreensão da comunicação é como tentar escrever sendo 
analfabeto.  
 
As marcas falam com o consumidor e a língua é a comunicação. É preciso conhecer bem esse 
idioma. Há ótimas agências no Brasil, mas costumo dizer que de nada adianta você ter uma 
Ferrari se não souber dirigi-la. Assim como o carro depende do piloto, o cliente tem que saber 
tirar o máximo de sua agência.  
 
Do lado da agência há também simplificações irresponsáveis e posicionamentos ingênuos. Sempre 
que uma nova agência aparece, ela tenta apresentar à imprensa uma razão nova para existir e 
apregoa um modelo que vai revolucionar o mercado. A verdade é que o mercado se pauta por 
evolução e não revolução, como querem os oportunistas. O marketing direto já disse que a 
propaganda de massa ia acabar. O R.P. já disse que a propaganda de massa ia acabar.  
 
No boom da internet, houve agência fazendo coletiva para comunicar que todos os funcionários 
estavam demitidos off-line e contratados on-line, mas a pretensão acabou estourando com a 
bolha. A falácia é um problema recorrente no mercado de propaganda e é preciso mais seriedade 
para ser levado a sério.  
 
Também não acredito em fórmulas. Acredito num caminho próprio e diferenciado para a agência. 
Só assim você é capaz de achar um caminho próprio e diferenciador para uma marca. A 
Neogama/BBH e a própria BBH são assim. Não por acaso nosso símbolo é uma ovelha negra e 
nosso slogan é "se o mundo faz zig, faça zag."  
 
Trabalhamos de olho no resultado e na idéia diferenciada que leva a esse resultado. Se vamos 
usar propaganda, ponto-de-venda, conteúdo ou ativação, não importa. O modelo tem que estar a 
serviço do objetivo e não o contrário. Afinal, como cada cliente tem um problema diferente, não 
se pode resolver os problemas de todos os clientes com um modelo rígido.  
 
O fundamental é que o modelo da Neogama/BBH permanece simples na essência. É o que eu 
chamo de "3 Ps": pessoas, produto final e performance. O segredo está na qualidade em cada um 
desses 3 Ps e não em alguma formatação mirabolante que pretenda reinventar o serviço. Não 
acredito na reinvenção da roda, mas acredito que dá para fazer a roda andar melhor e em 
qualquer terreno.  
 
Outra mistificação é a alardeada perda de relevância das agências. Na minha experiência, a 
relevância é filha do resultado. Quando você se faz importante para um cliente através do seu 
serviço, você tem alta relevância. Quando ele começa a não ver muita diferença entre o que você 
e o concorrente oferecem, aí, sim existe perda de relevância.  
 
Existem empresas que não conseguem ver relevância numa agência porque ignoram o poder de 
contribuição da agência para o seu negócio. Mas esse tipo de cliente provavelmente também não 
verá relevância na próxima agência que escolher, pois o problema migrará com ele para o 
próximo relacionamento.  
 



A Neogama/BBH optou por ter estrutura de propaganda, de ativação, de ponto-de-venda, de 
conteúdo e de design porque nós acreditamos que ser generalista na solução é a melhor maneira 
de ser especialista nos problemas. Mas, independentemente dos serviços, o importante é ter 
capacidade de coordenação estratégica e criativa.  
 
Aprendemos e nos estruturamos para ver a floresta e não apenas a árvore. Por isso podemos 
coordenar a comunicação completa de um grande anunciante como o Bradesco, integrando todas 
as plataformas para ele. Como grupo BBH estamos fazendo propaganda, mas também gerando 
conteúdo, programas de TV, marketing viral, revistas customizadas e até criando produtos para 
clientes, algo que é totalmente novo no universo das agências.  
 
Mas o mais importante é o denominador comum a todas essas atividades: a idéia e a capacidade 
de fazê-la permear qualquer ferramenta. A idéia é a roda. Quem for capaz de ter as melhores 
idéias e dominar sua propagação será a melhor agência.  
 
O que, aliás, é o nosso único objetivo global como grupo. Objetivo que foi atingido este ano com a 
escolha da nossa rede pela revista Advertising Age como "melhor rede de agências do mundo". 
Uma rede que, diferentemente de todas as outras, opera com apenas seis escritórios em todo o 
mundo. Zag.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


