
Acordos globais desagradam 70% das anunciantes britânicas, diz ISBA 
Carlos Grande 
 
Setenta por cento das companhias britânicas com contratos globais de propaganda estão 
insatisfeitas com seus acordos, afirma uma pesquisa publicada ontem pela ISBA, órgão comercial 
das agências de propaganda. O número representa um grande aumento em relação a 2003, 
quando a ISBA e o Advertísing Research Consortium (ARC) haviam conduzido pela última vez o 
mesmo estudo, sem constatarem insatisfação com os contratos globais. 
 
O resultado surpreendeu executivos do setor, onde muitos acreditam que as empresas vão buscar 
cada vez mais economias de escala em suas estratégias de propaganda e compra de espaço 
publicitário. Ele foi baseado em dados de 105 membros da ISBA, sendo a ampla maioria deles 
formada por anunciantes que investem 10 milhões de libras (US$ 18,2 milhões) ou mais por ano. 
HSBC, Unilever e Vodafone estão entre essas empresas com contratos globais, uma categoria que 
em 2003 era responsável por 11% dos acordos firmados no Reino Unido, mas que aumentou essa 
participação para 15% de lá para cá, segundo a ISBA/ARC. 
 
Os contratos globais podem assumir muitas formas: da consolidação de toda a verba de 
propaganda gasta mundialmente em uma ou duas redes de agências com escritórios 
internacionais, como a JWT, até o parcelamento em companhias holdings globais que possuem 
diferentes agências, um grupo exemplificado pela WPP. 
 
"Estou surpresa com o salto, mas não me surpreende que haja muita insatisfação com os acordos 
globais. O que a maioria dos clientes antecipa com um acordo global ou pan-europeu, é que 
haverá economias e eles terão comunicações integradas", disse Suki Thompson, diretora-gerente 
da Haystack, uma companhia britânica que procura e avalia agências para os anunciantes. "A 
realidade possivelmente refletida nessa pesquisa é que o trabalho vem sendo mais demorado que 
o esperado." 
 
Segundo ela, para os prestadores de serviços de marketing poderá ser difícil conseguir a 
cooperação de companhias irmãs, especialmente se os profissionais recebem bonificações pelo 
desempenho de sua agência, ao invés do desempenho da holding. 
 
"Alguns desses são problemas iniciais", disse Suki Thompson. Stuart Pocock, sócio da Agency 
Assessments International, outra companhia de avaliação de agências. "Nós contatamos dois 
campos. Ou as pessoas estão muito confortáveis com os contratos globais, ou a coisa não 
funciona e ficamos desesperados para mudá-los." 
 
Pocock disse que o número de 2006 parece alto e duvida que não tenha sido registrada nenhuma 
insatisfação entre os clientes três anos atrás. No entanto, ele acrescentou que os contratos 
globais precisam de "uma administração cuidadosa e têm de ser comprados antecipadamente", 
tanto do lado do cliente como da agência. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


