
MERCADO
INFORMAÇÃO PARA
GERAR DIAGNÓSTICO

Durante dois anos a Talent manteve no ar o site entendapropaganda.com.br Cerca de 1.500

questões foram formuladas e respondidas pela equipe de executivos da agência. As mais perti-

nentes são a linha mestra do livro, "Entenda Propaganda - 101 perguntas e respostas", edição

do Senac (leia texto abaixo). Os autores, Júlio Ribeiro e José Francisco Eustachio, respectiva-

mente presidente e vice-presidente de operações da Talent, autografaram a obra na semana

passada, em São Paulo. As principais dúvidas são básicas. Em entrevista ao P&M, Ribeiro

destaca as transformações que o mercado publicitário atravessa, reflexo dos novos modelos de

competitividade industrial. Todos querem alavancar negócios. A propaganda, na sua avalia-

cão, é o principal instrumento, mas com diagnóstico e não apenas com informação. Leia

abaixo algumas opiniões de Ribeiro

TRANSFORMAÇÃO
"O mercado desaprendeu a

forma de fazer negócios. A

globalização mudou a realida-

de em todos os sentidos.

Quando isso acontece, as leis

que regem a sociedade tam-

bém mudam. Os processos in-

dustriais e de distribuição não

são mais os mesmos. As Casas

Bahia e o Carrefour, por exem-

plo, têm operações maiores do

que a Nestlé e a Unilever. O

consumidor igualmente se

transformou. Um exemplo dis-

so é o crescente papel da mu-

lher na economia. Não é mais

dona de casa; é consumidora.

Os comerciais de margarina

não podem contemplar mu-

lheres circulando em volta da

mesa no café da manhã. Há

maneiras diferentes de aborda-

gem."

TECNOLOGIA
"É palavra-chave. Se não evo-

l u i r tecnologicamente perde

competitividade. A Coteminas

seguiu essa linha e hoje com-

pete em qualidade e preço com

os tigres asiáticos. A nova rea-

lidade também muda a propa-

ganda. E as agências devem

acompanhar essas novas ten-

dências. Se desconsiderarmos

os mercados de armas e dro-

gas, nenhum outro setor movi-

menta tanto dinheiro como a

propaganda. As empresas in-

vestem partes substanciais dos

seus orçamentos em comuni-

cação e market ing. Só que

grande parte delas recomeça

do zero, mas repete as mesmas

fórmulas."

MODELO
"Market share é importante,

mas é irrelevante como discur-

so. Há valores de ordem ética

que geram mais negócios do

que outras fórmulas. Como há

dependência cada vez maior

dos sistemas de distribuição,

há uma nova visão para o mar-

keting. O volume está sendo

substituído pelo valor. O Pão

de Açúcar optou por essa estra-

tégia. Contratou a Vera

Giagrande que real izou um

grande trabalho nessa direção."

CONSUMIDOR
"O consumidor não faz ques-

tão de um centavo a menos ou

a mais. Ele quer ser bem trata-

do. Os bancos, que investiram

pesadamente em tecnologia, se

deparam com reclamações de

que os serviços estão caros,

mas pesquisas apontam que

eles não sabem os preços das

tarifas, isso significa que há

problemas no serviço. A dor

faz o homem pensar. A Talent

vem contra tando assessorias

internacionais nos últ imos três

anos para nos a judar a enten-

der melhor essa real idade.

Temos um acervo enorme de

informações que vai ser a base

de uma divisão corporativa pa-

ra desenvolver marcas. Fazer

anúncio e plano de mídia já

não é s u f i c i e n t e para uma

agência."

BRASIL
"E um país moderno. Nossas

agências estão atentas, mas so-

frem com essa transição."

DIAGNÓSTICO
"A eficácia da publicidade era

a própria publ ic idade. Isso

mudou. As agências não são

dispensáveis, mas as necessi-
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dades são outras. Participei de

um seminário que discutia a

descoberta de uma pobreza

não monetária, mas a de tem-

po. Nem as crianças têm mais

tempo hoje. Essa é uma carên-

cia. A mulher exerce nova in-

fluência, mas precisa se atuali-

zar e manter-se atraente. Essa

mulher é diferente da que fa-

zia cocada. Como se comuni-

car com essa mulher? Isso re-

quer nova cultura e tecnolo-

gia. Isso é novo. O mercado

exige diagnóstico e não apenas

pesquisa."

PESQUISA
"Muita gente não gosta

quando falo isso, mas somos

grandes consumidores de

pesquisa. Porém, tradicional-

mente ela é um instrumento

de informação. Hoje, com a

internet, podemos disponibi-

lizar dados que antes demo-

rávamos uma eternidade para

organizar. A agência tem que

identificar o problema e for-

necer a solução. A informa-

ção só, não basta. O anun-

ciante não está despreparado.

Ele também recebe os efeitos

da transição. As perguntas

mudaram. Temos que ajudá-

los nessa nova formulação.

Temos uma ferramenta inter-

na na Talent de varredura de

mercados. Esse sistema tem

três variações, uma delas a

Phoenix que detecta sutilezas

como o cliente que reclama

da taxa do banco mesmo sem

saber o valor. A pesquisa é

indispensável, mas temos

que usá-la para gerar diag-

nósticos."

CORE BUSINESS
"As agências vão continuar

fazendo comunicação de

marketing. Agora, a finalida-

de e a eficácia dessa comuni-

cação têm que ter atitude."

REMUNERAÇÃO
"Os anunc ian tes investem

grandes orçamentos em marke-

ting. Mas eles querem perti-

nência. Pagam o preço se esti-

verem convencidos da relevân-

cia da estratégia. Essa demanda

por qualidade não tem sinergia

com preço mais barato. Não é

bem isso que as grandes empre-

sas estão interessadas. O Cenp

(Conselho Executivo das Nor-

mas-Padrão), está fazendo um

trabalho corporativo bem orga-

nizado. É um instrumento que

dá parâmetros. A grande per-

gunta não é saber quanto custa,

mas saber como usar melhor a

verba."

Paulo Macedo


