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INFORMAÇÃO É PODER?
É, sempre ouvimos isto.
Quem TEM informação tem poder,
mas informação SEM domínio e uso não
se torna conhecimento, e daí não vale
muito. Sendo objetivo, não vale nada.
Nas reuniões de trabalho nos mais diversos mercados, tenho insistido que
seria muito saudável que anunciantes,
agências e veículos se apropriassem das
informações que são a referência das
melhores práticas comerciais em nosso
negócio.
Em www.cenp.com.br há abundante
informação que poderia ser sinônimo de
poder. Não, não o poder pelo poder, do
eu mando. Me refiro ao poder de fazer,
de realizar, típico inclusive de nossa atividade publicitária, que tanto faz e realiza,
de maneira madura, responsável, e que
tanto contribui, como uma importante
alavanca, da economia.
Esta revista também tem esta missão:
selecionar e explorar informações, temas,
conteúdos, que de alguma maneira se
transformem em conhecimento, e promova um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento, contribuindo para o poder efetivo de realização dos profissionais que compõem nossa atividade.
Ainda sobre informação, é inegável a
importância da pesquisa de mídia para
orientar as estratégias e táticas de uma
campanha, desta maneira, por decisão
do Conselho Executivo, publicamos as

Normas para Credenciamento de Institutos de Pesquisa de Mídia, procurando
assim, facilitar o acesso dos institutos
interessados, e ampliar o leque de estudos disponíveis, que necessariamente
passam pelo crivo técnico de comissão
composta para este fim.
Mais do que atender ao que dispõe o
Anexo A das Normas-Padrão, a medida
mostra a maturidade da entidade em
assegurar condições de igualdade de
desempenho técnico e profissional também para as agências de pequeno porte,
certificadas e enquadradas nos Grupos 6
e 7, que ao acessarem o Banco de Pesquisa de Mídia, encontram variados estudos, e assim podem desenvolver planos
mais técnicos, amplificando o retorno
dos investimentos em publicidade.
Como acessar? www.cenp.com.br!
Ao Ibope, Ipsos-Marplan e IVC vêm se
juntar o Controle da Concorrência,
comScore, Metamídia e PointLogic, institutos que foram avaliados pela Comissão
Especial de Pesquisa de Mídia e aprovados pelo Conselho Executivo.
É inegável o instrumental técnico de
que o Brasil dispõe e o nível de excelência
que atingimos na prestação dos serviços
de mídia. Dessa forma, nada mais natural
que estejamos interessados em credenciar estes prestadores de serviços. A matéria de capa desta edição trata deste assunto apresentando cada um dos institutos

Caio Barsotti

novos e contando novidades dos já, de há
muito tempo, parceiros.
Para transformar pesquisa de mídia
em conhecimento é preciso gente qualificada as empunhando. E no caso da
prestação de serviços, o material humano é ainda mais relevante.
É dele o diferencial de performance e
de atendimento das marcas no relacionamento com os clientes. Por isso outra matéria, a nosso ver, interessante desta edição é a de gestão de RH.
Como as agências, anunciantes, veículos e recrutadores estão neste quesito?
E esta edição ainda tem mais. Embora
o Festival de Cannes já esteja com vistas
ao evento do próximo ano, entendemos
que é atual uma análise do ponto de
vista do negócio e fomos perguntar justamente para quem esteve lá, convive e
respira a peleja há muitos anos, os jornalistas do trade publicitário.
O ensino superior de propaganda, a
agência pop up no Largo da Batata, o lançamento do livro sobre gestão financeira
de pequenas agências e muitos outros
assuntos também completam esta edição.
Desejo que ao final da leitura muito se
aproveite para reflexão, transformando
informação em conhecimento praticado
em favor de um mercado saudável.
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A MISSÃO DO CENP
Criado em dezembro de 1998, o Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) tem como missão o estabelecimento de princípios éticos no relacionamento comercial entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação, por meio
da autorregulação.
O CENP foi fundado pela ABA, ABAP, ABERT, ABTA, ANER, ANJ, Central de Outdoor e FENAPRO e tem como principal instrumento de trabalho o documento Normas-Padrão da Atividade Publicitária, que estabelece as bases do relacionamento comercial e
ético da atividade.
O CENP concede Certificado de Qualificação Técnica às agências que cumprem as regras estabelecidas pelas Normas-Padrão,
certificação essa que lhes garante o recebimento do “desconto-padrão” de agência, concedido pela legislação que trata da
publicidade.
A contrapartida à certificação é o cumprimento, pelas agências, das Normas-Padrão, o que é verificado rotineiramente pela
equipe do CENP por meio de vistoria.
Conflitos observados ou denunciados são dirimidos pelo Conselho de Ética do CENP, formado por 96 membros, representando anunciantes, agências e veículos.
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Escreva para nós (inclusive para questões técnicas): cenp@cenp.com.br
Para questões sobre ética comercial: alerta@cenp.com.br
Para questões de cadastro e certificação: cadastro@cenp.com.br
Siga no Twitter @o_CENP
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GESTÃO DE
Como passar da solução de problemas de
pessoal à efetiva contribuição para os resultados do negócio
Do departamento de pessoal ao moderno termo gestão de
RH, passando por recrutamento e seleção, mapeamento de
competências, desenvolvimento de seres humanos, administração de salários, plano de carreira, até mesmo outplacement
e tantas outras definições das mais de dez milhões de citações
no Google, a capacidade de incentivar e, principalmente, reter
colaboradores é um dos principais desafios de qualquer companhia.
E não é só no Brasil. Estudos do The Boston Consulting
Group (BCG), consultoria especializada em estratégia e gestão
empresarial, realizados em parceria com a World Federation of
Personnel Management Associations (WFPMA) mostram o
resultado de uma pesquisa com mais de quatro mil executivos
de RH em 83 países e demonstra que é imperativo o equilíbrio
entre a vida pessoal e profissional dos funcionários para o
sucesso de seu desempenho.
O impacto da tecnologia, as mudanças da sociedade e a
chegada da geração Y ao mercado de trabalho estão provocando transformações tão aceleradas nas organizações que talento e liderança estão se tornando recursos cada vez mais limitados, uma vez que quando não satisfeitas, as pessoas simplesmente mudam de emprego.
E como selecionar e reter talentos? Talvez uma das maiores
dificuldades do gestor de RH seja a identificação de um perfil
de colaborador compatível com a organização. Enquanto atividades técnicas exigem um perfil acadêmico sério e dentro dos
padrões de pensamento e comportamento, empresas criativas,
modernas e antenadas buscam talentos que pensem fora da
caixa.
Mas como equilibrar a performance de pessoas tão diferentes em empresas tradicionais, e de qualquer porte? A missão da
área de recursos humanos, neste sentido, é interminável.
Primeiro porque tem à disposição uma imensa oferta de talentos que podem ser colhidos também nas mídias sociais e
segundo, porque profissionais estrangeiros também migram
6
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para terras brasileiras em busca de destaque no país do futuro,
da Copa do Mundo e das Olimpíadas.
Tais reflexos da globalização incidem sobre empresas de
todos os portes e setores da economia. No mercado de comunicação, onde o produto criativo é a moeda mais valiosa, a gestão de talentos e o mapeamento de competências não tem
tarefa mais fácil.
A CENP em Revista buscou ouvir os gestores de RH em agências, em anunciantes, veículos e também em empresas de
recrutamento especializadas no mercado publicitário. Embora
similares em seus pontos de vista, os entrevistados concordam
que o momento é especial tanto para as organizações como
para os colaboradores que podem desfrutar do diálogo para
defender interesses do grupo.
Reunidos em clubes, confrarias ou grupos, os profissionais de
RH buscam conhecer diferentes experiências de gestão e se reúnem visando trocar conhecimentos e receitas sobre como valorizar, reter e estimular os recursos humanos de suas empresas.
Um exemplo é o grupo de profissionais de RH das 20 maiores agências de propaganda do mercado que se reuniram para
encomendar uma pesquisa para uso comum.
Outro exemplo de confraria que visa reunir profissionais
com interesses afins é o RHClub. Criado com o objetivo de reunir os executivos líderes de RH e Gestão de Pessoas das mais
importantes empresas do mercado, o clube acontece em
ambiente apropriado para a troca de informações e o networking corporativo de alta qualidade, informa Ricardo Natale, do
Experience Club. O mais recente encontro foi acompanhado
pela CENP em Revista, e aconteceu no mês de agosto com as
palestras de Patrícia Molinos sócia-consultora da KPMG e Lilian
Guimarães, diretora de RH do Santander.
Apesar de diferentes opiniões o que é comum entre os participantes do evento e os entrevistados desta edição é a importância da comunicação como integrador e disseminador de
propósitos, em empresas de qualquer setor da economia.

JOSÉ RICARDO AMARO

Diretor de RH e gestão
de talentos - Grupo Abc

A agência oferece plano de carreira? Em que condições? Se não, por quê?
O Grupo Abc é uma holding de 14 agências, as quais
atuam em publicidade, serviços especializados em marketing, eventos, entretenimento e conteúdo. A maioria
das agências já possui um plano de carreira estruturado
pela área de Recursos Humanos, definido para as áreas
core do negócio. Os planos de carreiras foram construídos com base nas trajetórias de carreiras dos profissionais em suas respectivas áreas de atuação.
Quais as dificuldades da gestão de RH em agências
A área de RH, assim com outras de suporte back office, começaram recentemente a ganhar relevância e
serem reconhecidas pela contribuição gerada ao negócio. Apesar do grande avanço dos dirigentes em relação
ao papel do RH na agência, há muitos paradigmas e barreiras a serem quebradas no ambiente organizacional
das agências. Uma das principais dificuldades da gestão
de RH nas agências é o desconhecimento da alta
direção em relação ao verdadeiro papel do RH, qual o
escopo da área, quais suas responsabilidades e a sua
efetiva contribuição nos resultados das agências. Muitos
dirigentes ainda enxergam a área de RH como operacional, responsável em gerar a folha de pagamento, cuidar
das obrigações trabalhistas e interagir com os sindicatos. Cabe aos executivos de RH mostrarem o papel
estratégico na gestão de pessoas. O RH ainda não exerce seu devido papel nas movimentações salariais, na
estrutura de cargos e salários, definição dos benefícios
e as estratégias de remuneração variável a curto e longo
prazo (programa de bônus, comissão, stock options,
etc.), são demandadas para os profissionais da área
financeira,.

É possível fazer um plano de carreira dentro de
agências? Sua agência se preocupa com isto?
Claro que é possível. Muitas de nossas agências já
estão com os planos de carreiras implantados em suas
áreas de negócio e há planos de implantarmos o modelo em todas as agências e empresas do grupo.
Que fonte é utilizada para pesquisa salarial no
mercado da propaganda?
Participamos de um Club Survey com as 20 maiores
agências, onde os Heads de RH escolheram uma consultoria renomada para conduzir uma pesquisa de salários
e benefícios do segmento de publicidade. Outra pesquisa foi conduzida por outra grande consultoria especializada, abordando o segmento específico de below the
line, ou seja, serviços de marketing especializado (promocional, PDV, relacionamento, eventos, etc.), com a
participação de muitas empresas desse segmento.
Há desnível representativo entre as áreas?
O desnível já foi maior. Hoje em dia, a área de criação ainda é a área melhor remunerada, porém as diferenças com as outras áreas são bem menores, visto a
valorização e representatividade das outras no processo
produtivo dos serviços prestados aos clientes.
Os encargos trabalhistas prejudicam uma
remuneração mais adequada?
Isso não é uma particularidade do segmento de
publicidade e comunicação. Infelizmente a legislação
trabalhista está ultrapassada há muitos anos nesse quesito, penalizando os empregadores que sofrem com
uma grande carga trabalhista em seus custos operacionais, os quais são repassados em parte para os clientes,
além de perder competitividade no mercado global,
visto o menor custo de pessoal em vários outros países.
Como remunerar o talento, reter e medi-lo?
Não há fórmula mágica. O mercado está muito aquecido e os publicitários possuem uma inquietude e uma
necessidade grande de assumir novos desafios em relação a profissionais de outros segmentos. O desafio de
reter o talento não é responsabilidade do RH - essa é
uma responsabilidade de cada gestor. O RH tem como
CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2011
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<< José Ricardo Amaro >>

responsabilidade oferecer ferramentas, métodos e
sugestões para contribuir com a retenção dos talentos.
Mas não há dúvida que o grande responsável em reter o
talento é o superior imediato e a liderança da empresa.

Qual a participação por faixas etárias da equipe da
sua agência?
No total aproximado de 1.800 colaboradores em
todas as agências do Grupo Abc, temos um percentual
de cerca de 16% de pessoas acima de 40 anos.

SANDRA DENES

Diretora de RH
DRAFT/FCB

A agência oferece plano de carreira? Em que
condições? Se não, por quê?
Sim, temos um processo global o Talent Review que
tem como finalidade a identificação de talentos para a
ocupação de cargos-chave da organização.
Todas as funções de primeira e segunda linha tem
um sucessor identificado ou um plano de ação a curto
e longo prazo para identificação de profissionais no
mercado ou desenvolvimento de recursos internos.
Quais as dificuldades da gestão de RH em agências
de propaganda?
A cultura de RH é muito nova nas agências. Eu me
considero uma das precursoras na área no que se refere ao RH estratégico e parceiro dos lideres e como todo
o processo de transição leva tempo para ser implantado
e respeitado.
É possível fazer um plano de carreira dentro
de agências? Sua agência se preocupa com isso?
Sim, é possível, mas tem que ter o comprometimento dos lideres e muito investimento em treinamento
nacional e internacional e coaching. A agressividade
8
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interna para a retenção de talentos e fundamental para
acompanhar as ofertas tentadoras do mercado que promove ascensão rápida, para não dizer meteórica.

Que fonte é utilizada para pesquisa salarial no
mercado da propaganda?
Temos uma pesquisa de mercado composta das 16
maiores agências do mercado. Esta pesquisa abrange
São Paulo e Rio de Janeiro. Outra fonte é o processo de
recrutamento e seleção que é uma fotografia do mercado super atualizada.
Há desnível representativo entre as áreas,
comparativamente à criação?
Sim, pois o mercado é muito agressivo com a remuneração dos criativos. Gradativamente este gap vem sendo
reduzido principalmente na primeira linha das agências.
Por exemplo a valorização da área de Planejamento já
contribui para minimizar estas diferenças.
Os encargos trabalhistas prejudicam uma
remuneração mais adequada?
Sim, como em qualquer área os encargos trabalhistas
sobrecarregam muito a folha de pagamento.
Como remunerar o talento, reter e medi-lo?
A remuneração do talento pode ser mais agressiva
porém o que realmente mantém o talento na agência e
o desenvolvimento da carreira, investimento em treinamentos globais ou nacionais e autonomia para realizar
criar e inovar. O reconhecimento da gerência sênior é
fundamental para a retenção das pessoas-chave. Para

<< Sandra Denes >>

medir temos uma pesquisa de engajamento focada
somente na população considerada talento.

Qual a participação por faixas etárias da equipe da
sua agência?
A faixa etária de uma maneira geral é formada por
jovens. A idade média é de 35 anos.

Existe um percentual limite sobre as despesas da
agência para a folha de pagamento e encargos?
Trabalhamos com budget anual que varia de acordo
com o resultado do negocio. O gerenciamento deste
budget e feito regularmente.

DULCE PIRATININGA

Diretora de RH
Adag

A agência oferece plano de carreira? Em que
condições? Se não, por quê?
Hoje não. Porque o RH acabou de ser implantado e
temos ainda alguns projetos que antecedem o Plano de
Carreira, mas temos a convicção da importância dele
para a empresa e seus colaboradores.
Quais as dificuldades da gestão de Rh em agências?
As dificuldades são as mesmas da implantação em
uma empresa que nunca teve nada também.
As agências , acredito eu, vivem um mito, de que são
liberais, nada de regras, tudo muito negociado e por aí vai.
Mas hoje em dia todo mundo precisa e necessita de
processos, de um pacote de benefícios, de pensar a carreira, de rever políticas de remuneração, de avaliar colaboradores e líderes.
E de um RH estratégico. Porque o negócio da agência não sobrevive sem as pessoas. Então se o RH não
estiver ombro a ombro com a estratégia da empresa ela
perde competitividade e rentabilidade.
Então quando um RH chega, todo mundo acha que
ele vai salvar a Pátria e na verdade ele vai colocar aque-

la confusão na ordem e no lugar certo.
Acontecem resistências, medos, ruídos de comunicação, gente com medo de perder lugar, status, mas nada
como uma implantação bem feita e alinhada da presidência aos colaboradores.

É possível fazer um plano de carreira dentro
de agências?
Sim, acho possível. Alguns cargos que já chegam um
pouco fechados (redator, por exemplo), talvez tenham
de ser tratados no Plano de Carreira diferente de um
assistente de Mídia. Mas acho absolutamente plausível
e necessário.
Há desnível representativo entre as áreas,
comparativamente à criação?
Você pergunta sobre remuneração? Sim e muito. A
criação é o céu onde brilham as estrelas... rsrsrs. Mas
acho que todas as áreas merecem um olhar atencioso,
pois como em todo lugar o trabalho é de equipe e equipe de alta performance, se assim é o desejo da alta direção, não pode ter esse desnível sob pena de insatisfazer a própria equipe.
Os encargos trabalhistas prejudicam uma
remuneração mais adequada?
Sempre. Enquanto o governo não entender que para
seguir as regras e contratar mais algo preciso ser feito,
vamos sofrer problemas de remuneração e outros .
Como remunerar o talento, reter e medi-lo?
CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2011
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<< Dulce Piratininga >>

Começo com o trazer o talento, a decisão de.
A empresa precisa de objetivos bem definidos, planejamento e políticas de RH. Remunerar o talento é administração de salários, implícita no planejamento. Esse
talento pode ser formado dentro da empresa, com uma
política de desenvolvimento profissional? Temos que ter
bases de mercado também.
Reter o talento vem através de otimização de ferramentas, cursos, comprometimento e que ele se veja na
Filosofia da empresa. Um pacote de benefícios atraentes
e até um stock options.
Medir o talento. Talento se mede como? Criatividade,
a resposta em equipe, o que foi aprovado. Aquilo que é

brilhante. Mas sempre com um feedback do seu gestor.
Nenhuma estrela brilha sozinha. Precisa de muita harmonização e não pode ser tratado com diferenciais. O
colaborador precisa ser reconhecido.

Qual a participação por faixas etárias da equipe da
sua agência?
Tenho público mais maduro em todas as áreas,
alguns com mais de 40.
Acredito que o profissional que não envelheça seus
conhecimentos, acrescente-os, seja perfeito. Assim
como o jovem com a garra e o potencial pode ser transformado em um talento poderoso.

ELISE PASSAMANI

Diretora de Recursos Humanos e Diretora Administrativa
Grupo Newcomm

A agência oferece plano de carreira? Em que
condições? Se não, por quê?
Não exatamente, porém trabalhamos com PSI's, programas de seleção internos, onde os talentos internos
são sempre considerados antes de toda e qualquer
busca de talentos no mercado.
É possível fazer um plano de carreira dentro de
agências?
Nos preocupamos muito em dar perspectivas aos
colaboradores, sejam elas salariais – e por isso trabalhamos com uma política de remuneração agressiva –
sejam elas através de promoções – por isso usamos o
PSI.
Que fonte é utilizada para pesquisa salarial no
mercado da propaganda?
Usamos consultorias especializadas. As pesquisas
ocorrem a cada 2 anos com as maiores agencias do mercado. A ultima foi realizada pela Towers Watson.
Há desnível representativo entre as áreas,
10
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comparativamente à criação?
Não mais. Atualmente, tanto atendimento, quanto
mídia, planejamento, tem quadro de faixas salariais
equivalentes.
Como remunerar o talento, reter e medi-lo?
Para trabalhar com talentos, temos que ter políticas
salariais agressivas, excelentes benefícios e muitos
"mimos". Utilizamos uma ferramenta chamada MPP –
Mapeamento de Performance e Potencial para medir
estes talentos ( e recompensá-los ) e tentamos ter um
ambiente harmônico, interessante e saudável para conseguir retê-los.
Qual a participação por faixas etárias da equipe da
sua agência?
31% - Geração Y, 47% - Entre 26 e 35 anos, 15% - Entre
36 e 45 anos, 5% - Entre 46 e 55 anos e 2% - Com mais
de 55 anos
Existe um percentual limite sobre as despesas da
agência para a folha de pagamento e encargos?
Nossa folha de pagamentos é nossa maior despesa e se
trabalhamos com talentos, não podemos ter limites.
Mas é claro que há um controle rígido para que rentabilidade da agência seja preservada.

GESTÃO

WILLIAN ZAMPINI

Diretor Corporativo de RH
RPC - Rede Paranaense de Comunicação

É importante a gestão de pessoas em sua empresa.
Por quê?
Fundamental. Assim como em qualquer organização
a gestão de pessoas é de fundamental importância para
permitir que os esforços sejam realizados com objetivos
claros, metas definidas, padrões culturais respeitados e
resultados estimulantes. No nosso negócio, que é a produção de conteúdo jornalístico e de entretenimento, a
qualidade das pessoas é um diferenciador do valor do
conteúdo produzido e, nesse sentido, gerir pessoas, é
apoiar a criação de um clima organizacional favorável ao
desempenho superior, garantir o espaço de aprendizagem permanente, proporcionar oportunidades reais de
desenvolvimento e criar mecanismos de reconhecimento das performances superiores e assim alimentar um
ciclo virtuoso de resultados compensadores.
Quanto sua empresa investe em gestão de
pessoas? Como está dividido este investimento
considerando remuneração direta, indireta,
treinamento?
O investimento em treinamento orçado para 2011 é
de 2,54% sobre o custo total de pessoal no ano e de
0,5% da receita líquida total. O investimento total em
pessoal versus a receita líquida está em 21%.
Quais as dificuldades da gestão de RH?
Muitas, mas a mais fundamental diz respeito a fazer
da cultura da organização um elemento vivo, presente
em cada operação, em cada decisão tomada na organização e ainda estabelecer práticas e políticas que respeitem as individualidades e a diversidade de ideias.
Abrir espaços para que as pessoas possam expressar
suas ideias e contribuir verdadeiramente para a realização das suas responsabilidades, sem perder o foco no
resultado do negócio é, de fato, o grande desafio.

12
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Como sua empresa identifica e mantém os
“craques”? Só alto salário resolve?
Não, só dinheiro não resolve. Aqui trabalhamos com
um sistema de identificação de competências essenciais para a realização do resultado de cada área, setor,
negócio da empresa. Através deste modelo podemos
identificar as pessoas com as melhores performances,
além de identificar necessidades de desenvolvimento e
treinamento que vão sendo supridas anualmente.
Os craque, isto é, aqueles de melhor performance
precisam ter seu desempenho reconhecido, serem candidatos naturais a progressos de carreira mais rápidas e
uma maior grua de exposição na empresa. Esses devem
também ser incentivados a compartilhar seus conhecimentos e experiências com outros como forma de amadurecimento profissional.
Como remunerar o talento, reter e medi-lo?
Remunerar com politicas claras que possam ser compartilhadas com todos. Reter oferecendo reais oportunidades de desenvolvimento, investimento forte na sua
formação e ainda oferecendo oportunidades de exposição nos veículos de comunicação interna, na participação em projetos importantes e a participação em fóruns
de decisão da empresa.
Em sua opinião quais são, dentro da área de RH, as
ações mais importantes para construir uma empresa
bem sucedida?
Cultura praticada no dia-a-dia, políticas claras e compartilhadas, oportunidades reais de crescimento na organização, líderes comprometidos com a criação de
ambientes produtivos com respeito e alegria e um bom
modelo de reconhecimento com equilíbrio interno e
competitividade externa. Todos estes elementos devem
ser conjugados para favorecer a obtenção de ótimos
resultados para a empresa. Não existe nada mais motivador que o sucesso da empresa compartilhado com
seus colaboradores.

PEDRO CARNEIRO

Diretor de RH
Rede TV

É importante a gestão de pessoas em sua empresa?
A gestão de pessoas é importante em qualquer
empresa, pois faz parte do ativo intangível das empresas, juntamente com a Cultura e a Marca (Kaplan e
Norton, 2004).
Quanto sua empresa investe em gestão ?
Não há um budget para este investimento. Os treinamento são feitos on the job.
Como sua empresa identifica e mantém os "craques"? Só alto salário resolve?
Não, você precisa investir em benefícios em sua política de carreira, tanto para atrair como para reter.

Como remunerar o talento, reter e medi-lo?
Primeiro você precisa investir em desenvolvimento
gerencial. A maior parte dos programas de retenção
falham pela falta de visão dos gestores e pela incapacidade para fornecer feedback. A avaliação deve ser
baseada em performance e não fidelidade, tempo de
casa ou senioridade, como ocorre normalmente.
Quais são, na área de RH, as ações mais importantes
para construir uma empresa bem sucedida?
A professora Maria Diva em seu livro Planejamento
de Recursos Humanos, levanta a seguinte questão: RH
uma simples gestão de problemas de pessoal ou uma
contribuição efetiva aos resultados do negócio? A área
de RH deve estar alinhada estrategicamente com os
objetivos da empresa, deve ser capaz de atrair e reter as
pessoas necessária para o crescimento e a manutenção
do negócio.

ISABEL ARIAS - SATÔRIA

Que dinâmica de recrutamento é aplicada na
avaliação de um criativo?
A criatividade como profissão é medida pelos trabalhos já efetuados, pelo pensamento estratégico. Na
dinâmica o que podemos analisar é o caráter, as competências pessoais, de liderança, mas, a criatividade própria, somente alguém da área pode avaliar. Há referencias como prêmios no mercado, citações, etc..
Aonde buscar profissionais para atuar em agências,
anunciantes ou veículos de comunicação?
Temos um mailing construído ao longo destes 6 anos
de atuação da Satôria, e também utilizamos as redes
sociais.
Como avaliar um currículo?
Currículo é commodity. Serve-nos para entender por
quais empresas passou, como organiza o pensamento,

etc., mas hoje valorizamos de verdade a biografia, um
documento que reúne o “quem é” ao “o que se faz”. O
ideal mesmo é o olho no olho!

Referência é melhor do que experiência?
Referência é importante, mas depende de quem
recomendou e, muitas vezes, a indicação não tem nada
a ver com a necessidade da empresa.
O profissional de RH tradicional está preparado para
recrutar um agente da geração Y?
Não sei se todos os profissionais estão preparados,
mas a realidade da geração Y está aí e não há como
fugirmos dela. Acho que a geração Y tem sido pintada
com cores mais picantes do que são na verdade. No
fundo, são seres humanos em busca de felicidade e realização, com respeito e atenção.
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GESTÃO

SILVIA ROTH

Diretora de RH
AVIS RENT A CAR

tos e indiretos (sempre crescentes) em um plano de
contas, preços e margens das empresas.

Como sua empresa identifica e mantém os
"craques"? Só alto salário resolve?
Identificação dos melhores profissionais é feita por
avaliação e resultados. A retenção é mais nos desafios
que no salário. O salário ajuda, mas se for só isso,
alguém no mercado cobre.
É importante a gestão de pessoas em sua empresa?
Por melhores que sejam os sistemas, os preços e condições comerciais, o diferencial é feito por pessoas.
Cuidar de pessoas é a chave para o sucesso em serviços.
Antes de tudo, temos que ter as pessoas para trabalhar, seja onde for, o ano inteiro, cobrindo de 12 a 24
horas por dia. As pessoas têm de ser preparadas e ter
todo o apoio para fazerem o atendimento e fazer com
que se espalhem as boas palavras sobre nosso serviço.
Esse é o melhor marketing (tanto para termos mais
clientes como para atrairmos mais funcionários...)
Cuidar da equipe demanda investimento de tempo e
recursos, mas é mais barato do que o turn over.
Quanto a empresa investe em gestão de pessoas?
O investimento em gestão tem 2 vertentes – tempo
e treinamento. O tempo dedicado pela hierarquia para
orientar, apoiar nos projetos, questionar, desafiar e o
investimento em treinamento, que pode ser na atividade on the job, virtual ou presencial. Em termos de parâmetros, pensamos em ter de 2,5 a 3 dias por ano em
treinamento e o quanto for necessário de tempo em
acompanhamento. A meta é chegar em 40 horas anuais
de treinamentos formais, mas ainda não chegamos lá.
Quais as dificuldades da gestão de RH?
Operacionais: visão de funcionários de que a empresa deve para eles e não um acordo mútuo de trabalho e
responsabilidade, competitividade por profissionais
mais qualificados, aumento crescente das bases salariais, dificuldades de encaixar as folhas e encargos dire-

14
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Como remunerar o talento, reter e medi-lo?
A remuneração fixa é para atingir 100% dos planos.
Atingindo mais do que isso temos os talentos que
devem ser recompensados por viagens, novos projetos,
remuneração fixa e variável adicional. Não existe mágica para as pessoas de performance diferenciada devem
ser cuidadas com uma comunicação mais próxima, tornando-as multiplicadoras, dando oportunidades de
serem mais vistas e mais reconhecidas.
Quais são, da área de RH, as ações mais importantes
para construir uma empresa bem sucedida?
Dentro da área operacional, estar com tudo em
ordem – isso é premissa. Na área de desenvolvimento
organizacional é ter a área de RH dentro do plano de
negócios como instrumento de transformação. Trazer
pessoas para entregar o que se precisa, capacitar para
atingir um novo patamar, comunicar para que todos saibam as direções, integrar para que exista um alinhamento para resultados. A área de RH não pode ser a
área de amiguinhos e pessoas que “entendem os sentimentos de todos”. É uma área de ativadores e mediadores para resultados. Trazemos pessoas (seleção, promoções e desenvolvimento), instrumentos (capacitação,
transformação, remuneração) e queremos a empresa
tocando bem alinhada às pautas. O grande desafio para
ter o aplauso é saber tocar novas músicas, seja com as
pessoas que temos, sem os que perdemos e com os
que acabam de se juntar.

ENSINO

MAMÃE: QUERO SER PUBLICITÁRIO
Mercado não absorve toda mão-de-obra
formada mas curso segue em alta
A profissão de publicitário continua a
ser uma das mais desejadas pelos
jovens brasileiros. Concorrendo em condições de igualdade com carreiras clássicas, como medicina, direito e engenharia, o curso de publicidade e propaganda está em alta e atrai milhares de
interessados todos os anos. No Fuvest
2011, o vestibular mais disputado do
país, a relação candidato-vaga foi de 44
concorrentes para cada vaga, enquanto
a do curso de medicina teve 49 vestibulandos brigando por uma cadeira.
Os números divergem, mas para o
Sindicato dos Publicitários do Estado de
São Paulo, cerca de 4,5 mil profissionais
formados tentam ingressar anualmente
no mercado de trabalho paulista, seduzidos pelo sonho de abraçar uma carreira glamourosa, com altos salários e
muita badalação. No entanto, a totalidade de agências de publicidade espalhadas pelo Brasil com aproximadamente 60% de concentração na região
sudeste, não tem capacidade para
absorver a mão de obra que as mais de
500 faculdades de publicidade no país
formam. “Os cursos de Publicidade e
Propaganda se multiplicaram em progressão geométrica e podemos deduzir que, em média, são colocados no
mercado da propaganda algo próximo
a 30 mil novos publicitários”, diz Paulo
Tarsitano, diretor do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade
Metodista.
16
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Na realidade, as oportunidades de
trabalho não se limitam às agências.
Veículos, anunciantes, departamentos
de comunicação e marketing, institutos
de pesquisa, meios digitais, gráficas e a
própria academia constituem-se também em bons mercados de atuação
para este imenso contingente jovem.
O que talvez mais desencante e desagrade aos novos publicitários são os
baixos salários iniciais da categoria,
com piso de R$ 850,00 para Grande São
Paulo e Capital, e em média de R$
650,00 para o resto do país.
Segundo André Porto Alegre, conselheiro de administração e da diretoria executiva da APP, além de responsável pelo Fest´Up, o ensino da publicidade e propaganda vem satisfazendo, em termos gerais, as necessidades
do mercado. “Há um trabalho muito
intenso, da parte do Ministério da
Educação, no sentido de manter um
rígido controle sobre a qualidade dos
cursos superiores”, assinala. “Os critérios de avaliação são constantemente
revisados, assim como os conteúdos”,
com o que concorda Tarsitano, para
quem, “de uma maneira geral os critérios de avaliação em vigor, implantados pelo INEP (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais)
têm colaborado para melhorar a qualidade dos cursos”.
“Desenvolvemos uma capacidade
muito interessante de formar teóricos

PAULO TARSITANO
UNIVERSIDADE METODISTA

e pensadores em comunicação”, reconhece André e, complementa Paulo,
“no meio de tanta oferta, não tenho
dúvida de que o mercado tem suas
necessidades atendidas, ainda que ele
não receba um profissional completamente pronto”.
Ambos, também apontam a ausência de profissionais atuantes em sala
de aula como um dos maiores problemas no ensino da publicidade e da
propaganda. Para Tarsitano, muitos
jovens acabam encontrando no magistério uma oportunidade de trabalho e passam a ensinar sem mesmo
terem exercido a profissão, enquanto
Porto Alegre observa que “para um
médico ou um advogado é uma honra
dar aula, já para o publicitário a realidade é outra: esse é um ponto fraco do
ensino que prejudica a cadeia de formação dos novos profissionais”,
observa.
Capacidade crítica, pensamento
estratégico, domínio dos processos
criativos e exercício ético da profissão
são habilidades essenciais às boas prá-

FEST´UP REÚNE ESTUDANTES DE
PUBLICIDADE DE TODO BRASIL
Principal evento para estudantes de publicidade do país, o Festup é realizado na cidade de São Paulo, no campus da FAAP (Fundação Armando
Álvares Penteado) e seu objetivo é proporcionar uma verdadeira maratona
de palestras, discussões e debates sobre a formação do profissional de
propaganda. Neste ano, nos dias 17 e 18 de setembro, mais de 1.300 estudantes estiveram no evento, que reuniu 200 professores e 70 palestrantes,
e se constituiu num momento de integração da academia com o mercado. O evento conta com a colaboração e o apoio do Grupo de Mídia, TV
Globo, Globosat, Rádio Bandeirantes e da Faap.

ticas na publicidade e parte desse conjunto de predicados profissionais é
despertado nos alunos por meio da
atuação nas agências experimentais.
Surgidas nos anos 80, as agências acadêmicas são espaços de aprendizado
que têm o objetivo de complementar
o ensino dado em sala de aula com o
exercício prático profissional. Atuam
como uma espécie de plataforma de
lançamento para o mercado de trabalho, cumprindo não só o papel de preparar os jovens, como também o de
apresentá-los ao segmento publicitário. Enquanto estagiam, são observados pelo mercado, que recruta os

Fator
Nº cursos oferecidos

maiores talentos, além de adquirirem
a primeira experiência tão exigida
pelos empregadores. Apesar de serem
concebidas e estruturadas como
agências reais de propaganda, com
seus vários departamentos e funções,
não têm os mesmos compromissos
das agências do mercado, como a certificação, por exemplo, (agência-júnior
não é certificada pelo CENP) pois são
empresas voltadas ao aprendizado e
não aos negócios. “As agências tem
custos, empregam pessoas e têm responsabilidades que uma agência acadêmica não tem”, enfatiza Tarsitano,
observando também que as escolas

ANDRÉ PORTO ALEGRE - APP

não têm de competir com o mercado.
“Prefiro a colaboração à competição”,
finaliza.
Para André Porto Alegre, a discussão sobre as agências junior é fundamental e, ao mesmo tempo, embrionária. “Defendo que, antes de certificá-las, precisamos definir seus modelos de negócio, e precisamos inserir as
agências júnior no contexto da academia, pois a maior dificuldade para que
isso aconteça é a carência de profissionais de propaganda no corpo docente
das escolas”, sentencia.

Público

*COM – 157
PP – 57
JOR – 58
Nº total alunos matriculados
COM – 23.820
PP – 7.939
JOR – 9.694
Vagas ofertadas
COM – 23.072
(87% Privadas/13% Públicas)
PP – 15.066
JOR – 5.135
Ingressantes
COM – 14.772
(76% Privadas/24% Públicas)
PP – 9.804
JOR – 3.374
Vagas Ociosas
COM – 8.300
(em torno de 65% na PP e JOR)
PP – 5.262
JOR – 1.761
Concluintes
COM – 3.894
PP – 1.497
JOR – 1.612
Nº professores (considerando o mesmo percentual do nº de alunos
COM – 1.724
matriculados na comunicação - total 4% profs. Brasil), destes 88% em IES priv. (média 11 profs. p/ curso)
Nº disciplinas
Média 36 discip.

Privado

Total

COM – 1.170
PP – 768
JOR – 264
COM – 181.589
PP – 122.751
JOR – 44.850
COM – 154.404
PP – 100.824
JOR – 34.368
COM – 46.778
PP – 31.048
JOR – 10.690
COM – 107.626
PP – 69.776
JOR – 23.678
COM – 35.270
PP – 24.528
JOR – 8.372
COM – 12.639
(média 11 profs. p/ curso)
Média 42 discip.

COM – 1.327
PP – 825
JOR – 322
COM – 205.409
PP – 130.690
JOR – 54.544
COM – 177.476
PP – 115.890
JOR – 39.503
COM – 61.550
PP – 40.852
JOR – 14.066
COM – 115.926
PP – 75.038
JOR – 25.439
COM – 39.164
PP – 26.025
JOR – 9.984
COM – 14.363

Fonte: censo educação superior 2009 – último divulgado
* A soma de PP e JOR não totaliza o nº da COM, que envolve outras habilitações como: Cinema e Vídeo, Radialismo, Prod. Editorial, Redação e Conteúdo
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ENSINO

A COMUNICAÇÃO E A ESPM
A Escola Superior de Propaganda foi fundada em 1951, portanto, na segunda metade do século passado. 20 anos
depois, em 1971, o Otto Scherb assumiu a direção da escola,
começou a dar aula e acrescentou marketing ao nome e ao
currículo, ficando assim ESPM.
Hoje se passaram 60 anos da fundação, 40 do acréscimo
do marketing e não temos nenhum receio de afirmar que
nem propaganda e nem o marketing existem mais como o
conhecemos.
Porque? Primeiro porque as agências de propaganda, em
sua era de ouro, tinham profissionais muito melhor preparados e competentes do que os anunciantes e eram estes profissionais que ensinavam os clientes. Davam sua contribuição
para a melhoria da qualidade não só da comunicação como
também do marketing do cliente. E ganhavam dinheiro de
forma tradicional, com comissão sobre a mídia.
Com a evolução de ambas as partes, mídia se multiplicou
dificultando até sua definição. Já o anunciante foi trazendo
para dentro de suas companhias os profissionais das agências para participar de reuniões de produtos, desenvolvimento de estratégias e uma série de outros assuntos que não chegavam à agência. Dessa forma, os anunciantes foram ficando
muito mais preparados, com profissionais mais competentes
e com um nível profissional maior que o de suas agências.
Entendo que neste momento a agência ficou como o
marisco no rochedo, entre a pedra e a onda. No meio de
uma enorme complexidade de canais de comunicação e do
lado do cliente uma tremenda sofisticação de conceitos, produtos e formas de gestão e distribuição.
Não quero dizer que a propaganda sumiu, acredito que
hoje ela é apenas parte do complexo de comunicação entre
o anunciante e os consumidores.
Já o Marketing é outra história. Nos anos 60 eu era um
intruso, xereta, trabalhava como gerente de produto na
Refinações de Milho Brasil e os outros nos chamavam de boy
do marketing. Achavam que os jovens e o marketing eram
frescura pois o negócio era vender. A partir da contribuição
de grandes pensadores da administração, como Kotler, o próprio Drucker, o marketing foi se tornando mais importante,
recebendo cada vez mais contribuições estratégicas. Tornouse universal. Todas as grandes empresas passaram a ter admi18
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nistração estratégica, business
unit e assim o marketing assumiu como setor e passou a ser
filosofia de gestão.
A ESPM, uma escola que há
30 anos facilmente explicava o
que fazia e trazia no seu nome
as disciplinas que ministrava,
hoje tem currículo que engloba matérias como Jornalismo,
Relações Internacionais, Administração, Design...
Eu diria que há 30 anos dois
terços dos alunos iam trabalhar em agências de propaganda
ou similares. Hoje 80% vão trabalhar em outras coisas, vão ser
absorvidos pelos anunciantes, pelas produtoras, por empresas de mídia e também os veículos empregam muita gente.
O ensino superior continua à reboque dos acontecimentos
justamente por conta do exagerado controle do estado.
A idade média dos alunos de graduação caiu. E isso aconteceu também com os professores, o que facilitou o diálogo
entre eles já que compartilham de comportamento, expressão, identificação de gerações, etc.
Não sou saudosista e nem acho que o ambiente escolar
era melhor antigamente. Acho que hoje os alunos são inteligentes, criativos, interessados, se envolvem com tudo.
Entretanto, se tivesse de apontar um perigo que está presente nesta aceitação do modo de ser da nova geração, seria
o imediatismo. Por serem como são e terem acesso tão fácil
a informação e à comunicação, acho que há uma falta de
conteúdo, e cultura. Como os jovens se viram de qualquer
jeito e a qualquer preço para entrar no mercado de trabalho,
agem rápido para ter um bom emprego, carreira, ganhar
grana, vivem de materialismo e imediatismo. E isso pode ser
uma ameaça aos valores.
Sobre a regulamentação da profissão de publicitário e de
qualquer outra de nossa faculdade, somos contra.
Acreditamos que o que te define é a sua competência. No
caso de áreas que o elemento risco não existe, o exercício da
profissão deve ser de forma aberta.
Já pensou terem de pedir diploma para pintores e músicos?

CANNES

FESTIVAL DE CANNES
Do ponto de vista econômico e financeiro, que reflexão o
maior festival de propaganda do mundo pode incentivar?
tria e promover intercâmbio.
Entretanto, afora sua imensa capacidade de promover
network, alavancar carreiras e insuflar vaidades, o Festival de
Cannes acende também questões técnicas, éticas e financeiras sobre o negócio da propaganda.
E é este olhar que esta matéria pretende exibir. Através
do artigo de jornalistas que cobriram o evento pretendemos
explorar o Festival de Cannes sob a perspectiva do business,
avaliar de forma econômica o impacto da premiação para as
agências brasileira e, porque não, que hiato há entre a performance brasileira e os investimentos e verbas disponíveis
nas diferentes mídias para marcas de atuação nacional.
Foto: Alê Oliveira / Propmark

Que o Festival de Cannes é a maior reunião mundial de
profissionais do marketing, comunicação e da publicidade,
ninguém pode negar. Muito menos tratar-se da premiação
de maior prestígio no mercado publicitário com mais de 24
mil peças concorrendo, programação especial com 50 seminários e 30 workshops organizados por alguns dos maiores
nomes da indústria da comunicação.
Representado no Brasil pelo jornal O Estado de S. Paulo
desde 2001, o cobiçado evento reúne anualmente cerca de
oito mil delegados de 95 países da indústria da propaganda
e áreas afins para reconhecer o melhor da criatividade nos
diversos meios de comunicação, discutir assuntos da indús-
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O BRASIL PODE MAIS
Marili Ribeiro,
Estadão

na a robustez dos negócios e que é queixa recorrente entre publicitários por conta da falta de ousadia dos empresários brasileiros em investir em ousadias no campo das
ideias, o negócio pode e deve conquistar mais expressão.
Talvez uma saída esteja mesmo no campo da criatividade. Mas da criatividade real. Nada de jogadinhas espertas para tentar ludibriar o júri com peças fantasmas
que, quando descobertas, causam mais estragos do que
valeria a jogada para emplacar um Leão.
Prêmios são relevantes. É dura a maratona de julgamentos por que passam as peças que concorrem à escolha do melhor da produção publicitária mundial em
Cannes. São dez dias de tensão na Riviera francesa. Mas,
mais do que ganhar troféus, os empresários do segmento devem reavaliar a importância que querem dar ao seu
negócio. A propaganda brasileira pode mais. Mas pode
mais com elegância e competência. Há espaço para
isso.

Foto: Alê Oliveira / Propmark

A questão é quase matemática. Pelo barulho que faz
no maior festival da publicidade mundial - o Cannes
Lions, na França - e pelo volume de inscrições que realiza (nos dois últimos anos ficou atrás apenas dos EUA), a
propaganda brasileira poderia ter desempenho mais efetivo. Bem superior ao que tem apresentado.
Há um descompasso entre a expressão que o Brasil
assume e a sua real atuação. No meio do caminho ficam
muita questões em aberto. A mais dolorosa, e também
pouco elogiosa, é a franqueza da grande maioria dos trabalhos apresentados na competição.
É lógico que, em termos de pujança econômica, os
EUA são um gigante imbatível quando o assunto é marketing. Mesmo que pese sobre os americanos uma crise
sem precedentes, o país detém um fantástico PIB de US$
14,7 trilhões. O Brasil, apesar de todo o bumbo que se
toca, se limita a um PIB de US$ 2,4 trilhões.
Lá, os investimentos em propaganda giram em torno
de US$ 180 bilhões. Aqui somam US$ 20 bilhões. Ou seja,
se somatória de toda a movimentação produtiva do país,
o Brasil é seis vezes menor do que os EUA, quando se
trata de investimentos em propaganda é nove. Logo,
pode melhorar. Os anunciantes aqui são menos atuantes
do que os de lá?
Feita a ponderação dos limites da grana, que impulsio-
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CANNES

O ORGULHO DE SER BRASILEIRO NA RIVIERA FRANCESA
O Festival de Cannes deste ano consagrou dois diretores de criação que o Brasil e o mundo precisam conhecer.
Um deles, aliás, esta na lista que a revista Advertising Age
publica anualmente sobre os criativos que o mercado
precisa conhecer. Guga Ketzer, da Loducca. O outro criativo é Anselmo Ramos da Ogilvy que trouxe 21 leões para
a agência nos últimos dois anos. Ambos têm um perfil
parecido, não primam pela arrogância, mas por um trabalho bem estruturado que envolve a agência e o cliente.
A Loducca conseguiu o único leão de ouro brasileiro na
categoria Film Craft com o filme Balões, para MTV. O
mesmo trabalho levou ouro em Design e bronze em Film.
Outro feito da agência foi o único leão brasileiro na categoria Cyber, prata com o case Street Art View, para a Red
Bull. Curiosamente, enquanto o jurado brasileiro da categoria Cyber Raphael Vasconcellos explicava que o baixo
desempenho brasileiro na categoria era porque as agências e anunciantes brasileiros não estavam acompanhando os desenvolvimentos desta categoria, Guga Ketzer por
outro lado mostrou que uma boa ideia pode fazer sucesso aqui e lá fora. Foi o que aconteceu com o Street Art
View que chegou a ser citado, inclusive por revistas brasileiras como um bom exemplo de um trabalho na internet,
só não sabiam que o criador era brasileiro. O que dá mais
orgulho de ser brasileiro foram os aplausos que os dois
trabalhos da Loducca receberam dos delegados presentes
na cerimonia de premiação no Palais du Festival. A plateia,
aliás, é um bom termômetro, nos anos anteriores alguns
trabalhos foram vaiados, um dos mais constrangedores
episódios foi protagonizado pela agência Droga Cinco,
em 2008 com o leão de ouro da categoria Film com uma
campanha para Net10. David Droga, na época presidiu a
categoria. A campanha era composta por cinco filmes e
todos foram vaiados. Os aplausos são para poucos.
Dizem que quando um criativo assume a agência um
bom trabalho começa a aparecer depois de três anos.
Foi o que aconteceu com Anselmo Ramos, que praticamente se formou nas agências internacionais. Com passagens pela Young & Rubicam (Lisboa, Madri e Miami) e
Lowe (Nova York), Ramos assumiu em 2007 a direção
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criativa de uma agência que tinha perdido Adriana Cury
para a McCann Erickson. “Uma das primeiras resoluções
foi transferir a responsabilidade do sucesso e do fracasso de uma campanha para todos os envolvidos na agência” relata Ramos. “Resgatamos também os princípios do
fundador da agência David Ogilvy, que nunca estava
satisfeito, porém esta insatisfação nos faz sempre querer
aperfeiçoar”. Em ambas as agências o trabalho foi
orquestrado em conjunto com sócios, diretores e anunciantes. Sem espaço para egos inflados.
Mas, o Festival de Cannes não é feito só de prêmios.
Os seminários que antes tinham uma frequência baixa,
nos últimos anos, chegam até a fazer a organização abrir
outras salas onde os que não conseguem entrar são
obrigados a assistir nos telões. Na terça-feira, de manhã,
a agênciaClickIsobar e a Fiat apresentaram o case de lançamento do Fiat Mio. Trabalho que começou em 2009
com sugestões de vários internautas para construir o
carro do futuro. Pedro Cabral, Abel Reis e João Ciacco
mostraram para uma plateia numerosa que o Brasil é
capaz de produzir conteúdo colaborativo, aliás, não só é
capaz, como trouxeram o resultado disto, o carro conceito foi apresentado no final do seminário, com transmissão ao vivo, o carro que estava coberto por um pano no
andar inferior do Palais foi desvendado e visto por todos
os presentes na plateia. O vídeo do seminário foi o mais
acessado do dia no site do Festival.
E mais uma vez, a AlmapBBDO leva pela segunda vez
consecutiva e pela terceira vez o título de Agência do Ano
do Festival. Sinais dos tempos, o Brasil está amadurecendo e apresentando trabalhos relevantes e deixando de
lado os ghost que um dia foram os principais trabalhos
que levavam leões. São exemplos como estes que fazem
o brasileiro ter orgulho de andar na Riviera Francesa.

CANNES, UM FESTIVAL DE EXCESSOS
Marcello Queiroz,
PropMark

Foto: Alê Oliveira / Propmark

Ouve-se por aí, tanto no Brasil quanto em pleno
Palais, que falta pouco para Cannes conceder Grand Prix
ao melhor nó de gravata do ano. A brincadeira é uma
referência simples e direta ao enorme e crescente número de prêmios, os cobiçados e disputadíssimos Leões,
que vêm sendo distribuído anualmente pelos múltiplos
júris que se encontram no festival.
O Cannes Lions é a maior competição de publicidade
do mundo. Recebeu, neste ano, quase 29 mil inscrições
de mais de 90 países – o preço de cada inscrição, dependendo da área de avaliação e se o trabalho for uma campanha ou uma peça isolada, varia de 290 euros a 1.185
euros. Também recebeu cerca de 10 mil delegados, os
participantes do festival, que representam absolutamente todas as áreas da indústria da comunicação. O pacote
de sete dias para cada delegado sai a 2.250 euros e o de
três dias, a 1.550 euros.
Cannes vem batendo recordes de inscrições e de
delegados ano após ano. Por tabela, igualmente bate
recordes de arrecadação de euros.
Há um fascínio de força maior, um permanente fator de
atração em torno de tudo que acontece no Palais des
Festivals, localizado em um dos extremos da Croisette, uma
das mais famosas e charmosas avenidas da Côte D`Azur.
De fato, Cannes ainda é essencial e mostra o que há de
mais interessante e mais criativo em termos de ideias e execuções espalhadas nos quatro cantos do planeta.
Mas, o encontro que se consagrou como o termômetro mundial da criatividade e que teve durante quase quatro décadas a sua essência exclusivamente voltada à avaliação de filmes comerciais para TV e cinema, vive uma
crise de excessos: excesso de prêmios, excesso de delegados, excesso de palestras e workshops, excesso de
filas, excesso de fantasmas, excesso de clichês, de fórmulas, excesso de custos, enfim, excesso de excessos.
Cannes tornou-se multidisciplinar a partir do início dos
anos 90. Cresceu com um olho estratégico na diversidade do mercado de comunicação e, paralelamente, com
uma visão totalmente business oriented, comercial
mesmo, para ter mais lucros com as ordens de segmen-

tação impostas pelas novas mídias e pelos diferentes
desafios para atrair a atenção do consumidor e ao
mesmo tempo mostrar bons resultados de vendas para
os anunciantes. A veia multidisciplinar do festival também foi alimentada pelas artérias de crescimento e de
rentabilidade dos grandes grupos de comunicação.
Em 92, Cannes abriu sua primeira porta para uma área
diferente da de filmes, com o lançamento do Press &
Poster, competição que desde 2002 está separada como
Press Lions e Outdoor Lions. Era um universo ainda predominado pelas agências de publicidade tradicional,
mas já havia o olhar desconfiado das grandes produtoras
de filme, principalmente as inglesas e as norte-americanas, e dos grandes nomes da direção de cena, mostrando um claro descontentamento com parte das atenções
voltada à publicidade impressa.
Em 98, quando as empresas de internet começaram a
entrar nas grandes corporações internacionais– e também no dia-a-dia dos consumidores, Cannes lançou o
Cyber Lions. No ano, seguinte, atento ao espaço que as
empresas especializadas em compra, pesquisa e planejamento de mídia ganharam no organograma dos
senhores grandes grupos, surgiu o Media Lions. Depois,
com a forte migração de verbas para as empresas de
marketing de relacionamento, veio o Direct Lions, em
2002. Daí em diante, foi praticamente uma competição
nova a cada ano: Radio Lions e Titanium Lions em 2005,
Promo & Activation Lions em 2006, Desing Lions em
2008, PR Lions em 2009, Film Craft em 2010 e ufa!,
Creative Effectiveness Lions em 2011. Nos bastidores,
dizem que no ano que vem será lançado o Mobile Lions,
para aplicativos de smartphones e estratégias específicas de comunicação para tablets e afins. Ou seja, podeCENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2011
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rá surgir algo como um GP de Aplicativo do Ano ou um
GP de Melhor Crowdsourcing em Tela Móvel do Ano.
Absolutamente nada contra o lado multidisciplinar de
Cannes. Mas, o problema é que o foco do festival está
perdido. Com a fome que o mercado tem por Leões
esse foco fica mais disperso ainda. Há uma espécie de
tiroteio de sub Uzi para tentar ganhar prêmios. Onde
acertar, está valendo. Um mesmo case ganha os prêmios máximos de Direct, Promo e PR sendo que poderia
unicamente ser um Leão de Titanium and Integrated.
Um filme leva Leão de Design sendo que seus atributos
técnicos estão mais apropriados para o Film Craft onde
ele também é premiado. Há muitas redundâncias.
E o mais sério é que essas redundâncias geram o

risco de banalizar os Leões. Até pouco tempo atrás, o
fato de o Brasil ganhar um total de 20 ou 30 Leões em
Cannes – o que é um número bem considerável - ainda
possibilitava analisar potencial ou deficit de criatividade,
de padrões, de resultados. Neste ano, o Brasil trouxe 67
Leões. Daqui a pouco, se não houver 100 Leões, nem vai
ter mais graça.
Em 2012, Cannes poderá chegar à distribuição de 1000
Leões em uma semana de festival já que neste ano, o total
foi de 826 nas 13 competições, sendo 132 deles dos Estados
Unidos. É prêmio por atacado, em massa, em excesso.
Talvez seja a hora de Cannes rever seus conceitos
antes que seja tarde demais e o festival acabe sufocado
com o nó de sua própria gravata.

CANNES: DISNEY, OLIMPÍADAS E O QUE MARIA LEVA
Me lembro que na primeira vez que fui a Cannes, e lá
se vão uns 10 anos, me lembro que de ter escrito que
Cannes, além de ser uma Disneylândia para quem gosta
de Publicidade, era a Copa do Mundo do nosso negócio.
A parte da Disney ainda vale. A da Copa mudou um
pouquinho.
Cannes virou a grande Olimpíada da Publicidade.
Isso porque surpresas como a Romênia e a China, por
exemplo, não ganham uma Copa do Mundo. Mas
podem ganhar uns ouros numa Olimpíada, como
ganharam Grand Prix este ano em Cannes.
Cannes não é mais das grandes potências. É das
ideias, que podem vir de várias partes do mundo: dos
Emirados, de Cingapura, da República do Palau.
É só ver o desempenho mixuruca da Inglaterra, por
exemplo, ou o que aconteceu com marcas de cerveja,
lojas de móveis ou jeans que já foram uma mina de
leões de ouro e sumiram das últimas premiações.
Acho que a principal razão destas mudanças é o júri,
cada vez maior e, logo, mais internacional. Hoje, não
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adianta uma peça ser um hit em Nova Iorque. Tem que
ser relevante e surpreendente para os jurados do
Marrocos ou de Patópolis.
O Brasil, inteligentemente, além de ter uma criatividade extremamente eficiente para este tipo de competição, vem se tornando uma nação nerd neste festival.
As agências brasileiras estudam o regulamento como
poucas. Sabem o quê, onde e como inscrever. Decoram
o que já foi feito e quando. E o resultado é essa incrível
regularidade das agências entre as mais premiadas um
ano sim, o outro também.
Pode-se questionar como conseguimos isso sendo
“só” a sétima economia do mundo ou a número não sei

<< CANNES: A DISNEY, AS OLIMPÍADAS E O QUE MARIA LEVA, por Fabio Seidl - Janela Publicitária >>

quantos no ranking de investimento publicitário.
Mas se fosse assim, antes mesmo de começar o festival, já poderíamos dividir os prêmios: 30% para os americanos, 25% para os ingleses e assim por diante.
Também é comum se dizer que a publicidade brasileira que ganha Cannes é muito diferente da que vemos
na rua. Claro que é. E se você morar um ano nos EUA,
vai descobrir que 80% da publicidade vai pra rua por lá
também não é nada brilhante.
Ao invés de questionar o que o conseguiu no festival,
prefiro sempre pensar no que as agências poderiam
conseguir depois dele em termos de negócios.

Acho que nosso bom desempenho em todos estes anos
poderia nos credenciar para assumirmos uma posição de
mais destaque em grandes contas globais, por exemplo.
Se uma agência na Holanda ou no Canadá consegue
ter uma conta mundial de grandes marcas de artigos
esportivos, por que não uma agência brasileira?
E se temos alguns dos profissionais mais criativos do
mundo, não deveríamos ter mais brasileiros entre os
líderes das grandes redes internacionais?
Temos ganhado muitos leões. Mas fico sempre com
a impressão de que anda temos muito a ganhar com
eles também.

CANNES 2011
The International Advertising Film Festival, como era
chamado o atual Festival de Criatividade de Cannes,
começou em 1954, em Veneza, mas nem sempre teve a
Itália como palco principal. Nos primeiros anos, o evento
era realizado em esquema de revezamento com a
França até que os benefícios oferecidos pela prefeitura
de Cannes falaram mais alto. Em 1984, então, o Festival
mudou-se de vez para a Riviera Francesa.
Embora seja destino obrigatório da delegação brasileira, demorou para que o país começasse a disputar o
maior prêmio da publicidade. O responsável por fincar a
bandeira tupiniquim na França foi Luís Antonio Ribeiro
Pinto que, em 1970, quando ainda morava na Inglaterra,
filiou a Cine-Publicidade, atualmente conhecida como
Promocine, à Sawa - The Screen Advertising World Association. Ribeiro passou a ser representante brasileiro em
Cannes e entrava para a história ao credenciar o país no
maior encontro mundial da indústria.
Já no primeiro ano os brasileiros conquistaram três
leões: um de Bronze, dado ao case Torneiras Deca, criado
por Olivetto, à época com 18 anos, com direção de arte de
Nelo Pimentel, companheiro na Lince. Também veio um

Paulo Rosa,
Adnews

Bronze para Chocolates Lacta, dado à Hot Shop, e um de
Prata para a Mortadela Swift, comercial interpretado pelo
ator Raul Cortez. Desde então, o Brasil aparece entre os
três primeiros colocados ao lado da Inglaterra e EUA.
Em 1985, o francês Roger Hatchuel adquiriu o controle do Festival de Cannes e passou a incluir novas categorias para premiar campanhas de mídia impressa, internet, cases de mídia, rádio, entre outras. A evolução trouxe também o aumento do número de participantes do
evento que, em 2004, experimentaria uma nova mudança de controle. Passava a ser administrado pelo grupo de
mídia inglês EMAP Comunicações.
Hoje em dia Cannes tem outra cara e função. A festa
que apenas premiava as ideias mais criativas do mundo
se expandiu e agora abarca palestras e oferece a possiCENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2011
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bilidade de networking dentro e fora do Palais. Mas não
se engane! O Leão ainda tem muito peso para o mercado publicitário e para o anunciante.
Sempre criativo e bem-humorado, o Brasil se destaca
nas áreas de Press e Outdoor, e vem tentando abocanhar os novos leões de peso, como Cyber, Titanium e
Creative Effectiveness. Exemplos de cases que inovam
nessa linha são Xixi no Banho, da F/Nazca para SOS Mata
Atlântica, e as Tchecas da Cerveja Proibida, ação criada
por Jader Rosseto, que deve competir em 2012.
O Brasil tem hoje 14 mil agências entre grandes,
médias, pequenas, digitais, de eventos e deve começar a
pensar de forma mais 360º para se desvincular do arcaico
modelo de negócio que ainda persiste. A maioria das
agências pensa primeiramente no formato 30' destinado
para o varejo, que é hoje responsável pela maior parte do
budget da publicidade.
As agências investem na TV aberta 75% da sua verba

de mídia e aí o que sobra vai para os outros canais,
como o rádio, veículos digitais, revistas, jornais e campanhas full-service. Se já nos destacamos com essa verba
mínima direcionada às áreas que mais nos trazem resultados, imagine com 100% disso.
É claro que existem exceções, mas, no geral, as agências grandes pensam assim. Mesmo sendo o 7º da lista
dos que mais investem em propaganda, o Brasil consegue
alcançar o topo. Nos últimos dois anos, a AlmapBBDO foi
eleita a melhor agência do mundo em Cannes.
Penso que o bom desempenho da publicidade brasileira vem da criatividade nata, do clima, do calor humano e principalmente do fato de o publicitário ter aprendido a lidar com transformações econômicas. Ele vivenciou uma fase instável em que houve crise econômica,
mudanças de moeda, como o cruzado, cruzeiro, cruzado novo e a era do congelamento, época em que os
preços mudavam de um dia para o outro.

REVELANDO OS SEGREDOS DO BRASIL
O Brasil está na mira de muitos. Grupo Consultores
teve a oportunidade de participar mais uma vez do programa de Seminários de Cannes Lions 2011, compartilhando dados e visões sobre o mercado brasileiro no
Festival deste ano. Grupo Consultores acredita na premissa de que o Brasil foi um mercado importante antes
que ser criativo, razão pela qual segue tendo sucesso.
Um país de 190 milhões de habitantes, que faz do
Brasil o quinto pais mais povoado do planeta. Estima-se
que este número possa chegar aos 215 milhões em 2050.
Quando comparamos com outros países latinos americanos, percebemos que uma das chaves do sucesso
está sendo a redução acelerada das diferenças sociais e
o rápido crescimento de consumidores de classe média.
100 milhões de brasileiros saíram do nível de pobreza
nos últimos anos e passaram a formar parte de uma
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nova classe média. Os salários de 10% de brasileiros de
classes mais pobres tiveram um acréscimo em 69%.
A economia brasileira também tem atraído atenção de
todos. O país cresceu 7,5% em 2010, foi o maior crescimento nos últimos 25 anos. Viajar ao Brasil é tomar um banho
de energia positiva porque ninguém fala sobre crise, pois
não sabem o que é uma crise de verdade! Certamente
esta sensação de confiança influencie no mercado, fazendo com que o consumo não pare de crescer.

<< REVELANDO OS SEGREDOS DO BRASIL, por César Vacchiano - Grupo Consultores >>

Existem 60 milhões de computadores no Brasil, que
certamente chegarão a 100 milhões ao final de 2012. É o
quarto país do mundo em venda de computadores (perdendo apenas para os EUA, China e Japão). Existem 75
milhões de usuários de
Internet e é o quinto país em
número de conexões à
Internet. Existem 212 milhões
de telefones celulares e as
vendas de ‘smart phones’
cresceram 279% nos últimos
12 meses, É o segundo país
no uso de redes sociais, e
ainda que o e-commerce não
tenha despontado (há apenas
20 milhões de consumidores
on-line) espera-se que este
cresça exponencialmente nos próximos anos.
O mundo todo está impressionado com os números
que o Brasil alcançou, porque estamos mais acostumados a vê-los quando se refere à China. É difícil imaginar
que esta é a realidade excitante de um país que relacionamos mais ao futebol, praia e samba.
E isto é apenas o começo. A copa do mundo será
celebrada no Brasil em 2014, e as Olimpíadas chegaram
ao Rio em 2016. Estes dois acontecimentos mundiais
terão uma repercussão enorme na economia do país
que crescerá ainda mais. O número de turistas aumentará em 60% até 2016 e, como consequência, a entrada
de dinheiro.
O que está acontecendo na indústria publicitária brasileira? O boom também está se produzindo nas comunicações. Todas as holdings de agências estão tentando
adquirir companhias e crescer no Brasil. As agências
locais independentes não param de ser contatadas e
algumas tem várias propostas de compra sobre a mesa.
Outras redes estão iniciando operações com start-ups.
Redes independentes como StrawberryFrog, M&C Saatchi,
Wieden+Kennedy, R/GA, Huge estão chegando a acordos
com profissionais de prestígio, que deixam suas agências
para abrir novos escritórios junto a estas redes independentes. Certamente mais agências chegarão em breve.
Uma diferença crucial entre Brasil e o resto do mundo

é que as agências de mídia não existem no Brasil. Os
veículos de comunicação (que são enormes no Brasil e
concentram poder) bloqueiam seu estabelecimento e
existência. Portanto, as agências criativas trabalham também para resolver as estratégias de mídias, planejando a
compra para seus clientes.
Tudo sob o mesmo teto,
como nos velhos tempos.
Isto tem suas implicações.
As agências são convertidas
em fortes e poderosas
empresas, com capacidade
financeira para contratar o
melhor talento e colocá-lo à
disposição de seus clientes.
Estes clientes encontram profissionais de primeiro nível a seu serviço, que tentam fornecer-lhes as melhores soluções.
Os publicitários são adorados no Brasil, tanto como os
jogadores de futebol ou as estrelas de cinema. São
entrevistados pela imprensa e participam de debates de
televisão e telejornais. Não apenas falam da
Comunicação, mas também de economia, politica ou
temas que cercam o futuro próximo. Todos os brasileiros, não apenas os anunciantes, mas os consumidores
em geral respeitam a visão destes profissionais como
líderes e formadores de opinião.
As agências brasileiras recebem boas avaliações em
planejamento estratégico, criatividade, atendimento, gestão de mídia e por sua boa relação qualidade/preço.
Quando analisamos as avaliações dos anunciantes brasileiros em relação às agências com as quais trabalham, e
comparamos com as avaliações de outros países, percebemos sua fortaleza em todos estes atributos (ver gráfico
onde comparamos com outros países BRIC e latino-americanos). Os anunciantes brasileiros buscam a excelência,
quando a encontram estão dispostos a pagar por ela.
Neste ano, o Brasil ganhou mais de 70 leões em
Cannes, foi o quarto país mais premiado (atrás apenas
dos EUA, Alemanha e Inglaterra). Por seu talento, criatividade, o crescimento acelerado e grande potencial,
todos tem voltado olhos para o Brasil. Viva o Brasil!
CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2011
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PESQUISA DE MÍDIA:
USO INTELIGENTE DE
INFORMAÇÕES PARA
CONQUISTA DE MERCADOS
CENP publica normas para credenciamento de institutos de
pesquisa de mídia
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“Entendo como um ISO para os institutos de pesquisa”. Foi com esta frase
que a diretora de planejamento e pesquisa da DPZ, Adriana Favaro definiu a
recente publicação pelo CENP de normas para credenciamento de institutos
de pesquisa de mídia.
“Considerando que o Brasil tem instrumental técnico de extrema qualidade Adriana Favaro
e que a pesquisa de mídia é imprescindível para os anunciantes traçarem seu planejamento estratégico, nada mais
justo que os institutos de pesquisa de mídia serem credenciados pelo CENP”, afirma a profissional que junto com
outros representantes de veículos e agências, faz parte da
comissão especial de Pesquisa de Mídia da entidade, responsável pela análise e indicação de institutos de acordo
com o anexo A das Normas-Padrão.
Inicialmente irão se juntar ao Ibope, Ipsos-Marplan e IVC
mais quatro institutos: comScore, Controle da Concorrência,
Metamidia e a PointLogic, completando o gabarito mínimo
de compra de pesquisa de mídia estabelecido pelo referido
Anexo.
Ainda para atender o disposto nas Normas-Padrão, o credenciamento prevê que os institutos se comprometam a
oferecer uma tabela de preços diferenciada para as agências certificadas e ainda ceder gratuitamente informações
básicas para as agências dos grupos 6 e 7 (até 500 mil de
receita bruta anual), informações essas que poderão ser
acessadas integralmente no Banco de Dados de Pesquisa
de Mídia, por meio do site do CENP – www.cenp.com.br
INFORMAÇÃO É PODER
Em um mundo transformado pela tecnologia e com consumidores antenados e ansiosos por consumir informação
e lazer através de múltiplas plataformas, a comunicação das
marcas não pode se restringir apenas à distribuição do conteúdo. É necessário checar, comprovar e avaliar os resultados das estratégias visando corrigir rotas, otimizar as verbas
e buscar um alinhamento com o público.
E é aí que os institutos se apresentam como fornecedores de qualidade, com a credibilidade necessária para permitir à agência um direcionamento correto dos investimentos
dos clientes. Sorte das agências certificadas pelo CENP que
além dos serviços já oferecidos por Ibope, Ipsos-Marplan e
IVC, também poderão contar com novos fornecedores.

A própria chegada de novos players ao mercado de pesquisa, como ComScore e PointLogic, mostram o crescimento do mercado interno e sua vocação para receber o que há
de mais moderno em pesquisa de mídia.
Foi-se o tempo em que saber apenas audiência determinava um bom plano de mídia. Hoje, com a mudança do
mercado e dos consumidores, entender o negócio do cliente na mídia, determinar o ROI e simular cenários competitivos faz a diferença de um bom planejamento.
Quem compartilha do avanço do mercado de pesquisa
de mídia no Brasil, justamente embasada pelos serviços
que o Ibope oferece, é Dora Câmara, diretora comercial do
instituto.
“Consumidores são cada vez mais
mutantes em suas necessidades e
hábitos de consumo de mídia, interagindo em diferentes plataformas e
desenvolvendo um método próprio
de ação junto aos meios, assim, tornase imprescindível acompanhar estes
movimentos da sociedade”, afirma.
Enquanto a internet está cada vez
mais presente na vida das pessoas, e Dora Câmara
as interfaces digitais têm modificado a maneira como os
indivíduos se comunicam e se relacionam na sociedade
mais métricas precisam provar em quais veículos investir.
De acordo com pesquisa apresentada em março de 2011
pelo IBOPE Nielsen Online, por exemplo, o número de pessoas com acesso à internet atingiu 73,9 milhões no quarto
trimestre de 2010.
Pensando nisso, o IBOPE Nielsen Online oferece ao mercado publicitário três ferramentas que fornecem dados precisos e rápidos do comportamento destes usuários na internet. As ferramentas NetView, BuzzMetrics e AdRelevance
têm como objetivo atender necessidades de pequenas
empresas às grandes, onde a facilidade de uso e a flexibilidade são fundamentais, e as demandas são ajustadas
de acordo com a necessidade do
cliente.
Para Diego Oliveira, Diretor de
Contas do Ipsos, a atuação do CENP
torna-se de suma importância ao credenciar institutos de pesquisa de
mídia pois tem como seu objetivo Diego Oliveira
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maior estabelecer uma prática saudável na prestação de
serviços entre os pilares da propaganda (agências, veículos
e anunciantes). Desta forma ao credenciar institutos de pesquisa de mídia o CENP confere ao mercado uma qualificação técnica adequada e melhores práticas comerciais que
são aplicadas de acordo com a realidade dos diferentes
agentes do mercado.
E afirma: “o Brasil é um dos principais mercados de pesquisa de mídia. Nós como uma multinacional francesa percebemos como estamos à frente de alguns países com relação à mídia e ao seu estudo. Um dos motivos deve-se a
diversidade de veículos que existem no Brasil e também a
diversidade das regiões brasileiras. Por exemplo, Porto
Alegre é um dos principais mercados que lêem jornal em
relação aos nossos outros mercados pesquisados. No 1º
semestre de 2011, a pesquisa foi realizada em Goiânia e o
mercado apresenta grande performance no gasto com cartão de credito, shopping center, supermercados, além de
compras pela internet. O mercado com maior potencial na
compra/troca do automóvel 0km e pretendem trocar celular
nos próximos 3 meses.”
Em 2012 a Ipsos pesquisará 4 novos mercados, totalizando 13 mercados avaliados e cobrindo 86% dos investimentos publicitários e 65% do PIB. Promete também o lançamento do software de mídia Poppy: uma inovação que facilita o uso da informação e proporciona maior interação e
aprofundamento do usuário.
Em seus 50 anos, o Instituto
Verificador de Circulação, por sua vez,
está em pleno vigor e acompanhando
as mudanças da sociedade. Pedro
Silva, presidente executivo do IVC
conta que acabaram de relançar a
auditoria de websites e estão prontos
para auditar streamings de rádio ou
Pedro Silva
vídeo, on-demand ou broadcasted.
“Vivemos tempos muito dinâmicos. Muitos profetas
dizem que a internet chegou para acabar com todos os
outros meios de comunicação. Da mesma forma como a
revista matou o jornal, que foi morto pelo rádio. Por sua vez,
este último sucumbiu à TV e por aí vai. As notícias de morte
são muito exageradas. No entanto, uma conclusão é clara:
a atenção das pessoas está cada vez mais fragmentada
entre todos os meios de comunicação e o IVC está atento
para isso”, conclui afirmando que é preciso ir além e simpli34
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ficar a vida de quem trabalha com comunicação, por meio
de ferramentas de planejamento para uso diário.
Neste sentido, o IVC pretende ser a fonte de informação
no dia a dia de agências e anunciantes que precisam de respostas rápidas e objetivas, com rankings por segmento ou
região, em jornais, revistas ou internet, oferecidas através
de dados no computador ou smartphone.
“Além das funcionalidades do planejamento de internet
disponíveis para iPhone, o instituto também criou rankings
por categoria, filtros foram adicionados aos regionais, por
Estado, capital e interior ou cidade a cidade. Os mesmos
recursos para acesso via smartphone são primeiro na plataforma iOS e depois para Android.”
AUDIÊNCIA E MÉTRICAS
Enquanto o consumo do conteúdo se transforma o papel
dos institutos de pesquisa se consolida no acompanhamento das evoluções da comunicação e do marketing visando
entender o cenário, investigar novas tendências, investir em
tecnologia e inovação, e oferecer novas alternativas para
mensurar a audiência da nova era do consumo midiático.
Em 2010, por exemplo, 75 bilhões de reais foram investidos em comunicação, segundo dados Monitor Evolution,
em 37 mercados. Este Investimento é 19% superior a 2009 e
mostra que 25 mil anunciantes de 29 diferentes setores estiveram presentes na TV aberta e foram veiculados em
média, 888 comerciais por dia.
Será que seu consumidor viu seu comercial? Será que
seu concorrente está anunciando nos mesmos canais que
você? Sua marca está presente em todas as mídias, incluindo a digital ou você faz somente campanhas off-line? São
questões como estas que uma observação mais apurada do
mercado e traduzida em números pelos institutos de pesquisa de mídia podem responder para melhor direcionar os
investimentos dos anunciantes.
CONTROLE DA CONCORRÊNCIA
Criticada, rotulada mas sempre
campeã de audiência, a televisão é a
vedete apesar de todo movimento
desenfreado de consumo de mídia,
afirma Fabio Wajngarten, diretor do
Controle da Concorrência, um dos
quatro institutos a serem credenciados pelo CENP.

Fabio Wajngarten
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“Novelas, Filmes, Séries, até podem ser distribuídos e localizados em outras plataformas, mas Esportes - quem não fica
na frente da telinha na Copa, na Final do Brasileirão, nas
Olimpíadas, no Grande Prêmio do Brasil de F1 -, Realities e
Game Shows apareceram com muito sucesso na última década” e mantiveram os consumidores ligados ao aparelho.
De um caderno, caneta e vídeo cassete a um robusto
banco de dados acessado via web, a Controle da
Concorrência cresceu oferecendo dados exclusivos de um
formato comercial que atualmente se tornou numa grande
oportunidade para os veículos: o Merchandising, ou Product
Placement, ou Branded Content.
POINTLOGIC
“Estamos assistindo a uma mudança no paradigma de planejamento de
comunicação ao redor do mundo.
Anunciantes que prestam contas a
acionistas; e agências, que prestam
contas a anunciantes estão sob uma
enorme pressão para cortar custos e
mostrar eficiência”, afirma David
Eastman, diretor mundial da David Eastman
PointLogic, instituto recentemente credenciado.
Mídia, a maior despesa de marketing, está sobre constante pressão para entregar resultados e o instituto oferece uma
ferramenta de comunicação integrada criada para enfrentar
a mudança no paradigma da comunicação: o Compose.
Trata-se de uma plataforma muldialmente integrada, utilizada por 18 das 20 maiores agências de publicidade do
mundo. O Compose entrega o ROI de mídia ao identificar o
mais apropriado mix de canais digitais e tradicionais, além do
melhor investimento a se fazer para atingir os objetivos estratégicos, táticos e de mensagem, com a melhor eficiência.
A popularidade do Compose é resultado tanto de sua utilidade como de sua natureza colaborativa. Os usuários são
encorajados a perguntar e a colaborar com o conteúdo da
pesquisa antes dela entrar em campo, permitindo assim
que a ferramenta cresça e se adapte às necessidades locais
do mercado. Em resposta ao feedback de usuários brasileiros, por exemplo, a pesquisa Compose 2011 incluirá 6 novas
categorias de produtos e serviços (totalizando 44 categorias)
e 14 novos canais de mídia (totalizando 37 canais, sendo 23
tradicionais e 14 digitais) entre outras mudanças sugeridos
pelos usuários.
36
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COMSCORE
Classificada como o serviço predileto de medição de
audiência online e líder mundial na medição do mundo
digital, o comScore também foi credenciado pelo CENP como instituto
de pesquisa de mídia apto a abastecer
o mercado de agências certificadas.
Operando com um cruzamento
global e sólido de aproximadamente 2
milhões de usuários da Internet que
deram à comScore a permissão de
capturar confidencialmente seus comportamentos de navegação e transa- Alex Banks
ção, incluindo compras online e off-line, os sistemas da
empresa permitem coleta e integração de atitudes e intenções destes consumidores.
Segundo Alex Banks, diretor do comScore, o principal
objetivo é esclarecer o comportamento dos consumidores
digitais para as empresas que procuram se beneficiar do
cada vez mais complexo e dinâmico cenário de mídia digital. “Ajudamos nossos clientes a gerar um ROI superior fornecendo conhecimento de clientes, comcorrentes e mercados que ajudam na criação e execução de estratégias de
vendas e marketing mais poderosas”, afirma.
Quanto ao credenciamento pelo CENP, o Diretor Geral
das Operações da comScore, Grag Dale e enfático:
“Estamos satisfeitos em receber o credenciamento do CENP.
Agora, além de oferecer solução mercadológica sólida, ela
também é certificada”.
Romeu Telma, da Metamídia, instituto também credenciado, compartilha da opinião de que agregar valor ao
negócio dos clientes é uma missão que agora traz o aval do
CENP. “Informações de inteligência competitiva de mídia e
marketing fazem a diferença na tomada de decisão”, diz.
No propósito de recomendar e incentivar as melhores
práticas comerciais no mercado publicitário, o credenciamento para institutos de pesquisa de mídia atende ao que
dispõe o Anexo A das Normas-Padrão, promovendo condições para ampliação do número de institutos credenciados.
Além dos já credenciados há solicitação de mais quatro que
serão avaliados pela Comissão Especial de Pesquisa de
Mídia que se reunirá em novembro e ainda precisará de
posterior aprovação do Conselho Executivo.

CAPA

A PESQUISA DE MÍDIA NO BRASIL
No clássico ‘A Arte da Guerra’, escrito durante o século IV a.c., pelo estrategista conhecido como Sun Tzu,
podemos encontrar em cada capítulo da sua obra um
aspecto da estratégia de guerra, de modo a compor um
panorama de todos os eventos e estratégias que devem
ser abordados em um combate racional. Para prever-se o
resultado de uma guerra, recomenda a atenção a 5
importantes regras militares da época:
1) A análise do terreno;
2) Cálculo da força de trabalho e dos recurso de material;
3) Cálculo da capacidade logística; 4) A comparação da
sua própria força militar com a do inimigo e, 5) A previsão de vitória ou derrota.
Na realidade, o que está por trás de todos estes fatores
é a busca incessante do estudo e análise de todas as fortalezas e fraquezas de suas tropas e das de seus inimigos,
como elementos fundamentais para o alcance da vitória. A
vitória se alcançava não somente nos campos de batalhas,
mas começava a se desenhar principalmente nas mesas
apinhadas de mapas, relatórios de seus batedores, espiões
e nas experiências sangrentas de batalhas passadas.
Se nos transportarmos para o Século XXI, e para a
guerra diária que os profissionais de Marketing e de
Mídia enfrentam para conquistar a preferência dos consumidores de suas marcas, veremos o quanto as teorias
de Sun Tzu são aderentes aos dias de hoje.
Se naquela época as informações eram obtidas à
custa de enormes sacrifícios financeiros e humanos,
hoje, está ao alcance de um click e a custos financeiros
infinitamente menores. Os aprendizados advindos de
sacrifícios humanos foram substituídos por processos,
sistemas e computadores com capacidades estupendas
de processamentos e possibilidades infinitas de simulação de cenários com uma rapidez impressionante.
Felizmente, o Brasil, na área de Marketing e Mídia,
está servido das melhores pesquisas de Mercado e de
Mídia, disponíveis no mundo, sejam elas dos meios off
ou online. O problema, portanto, não está na quantidade ou na qualidade das pesquisas existentes. O que
ainda precisamos aprender com Sun Tzu é a importância
do uso inteligente da informação e da sua transforma38
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ção em ações que dê vantagem competitiva às tentativas de conquista dos
terrenos (mercados e consumidores), com o cálculo
correto da intensidade da força aplicada e da qualidade
dos materiais (mix de meios e comunicação) e na comparação da sua própria força com a do inimigo (análises
das atividades da concorrência) . Tão simples quanto.
Se é tão simples assim, porque convivemos ainda no
mercado brasileiro com a baixa utilização e relevância da
Pesquisa de Mídia e com o consequente desmonte dos
departamentos de Pesquisa de Mídia ou de sua transformação em meros departamentos de organização de dados?
Será o tão repetido ‘efeito Tostines’, que sempre presente, nos traz os questionamentos recorrentes e sem repostas? - Será que a Pesquisa de Mídia é cara porque poucos
compram e usam, ou porque poucos compram e usam
porque ela é cara? Será porque poucos clientes exigem e
poucas Agências compram e usam, ou porque poucas
Agências compram e usam os Anunciantes não exigem?
Diante destas questões tão paralisantes e infrutíferas,
em um tema tão vital, eu diria que são os Anunciantes
os principais perdedores pela existência deste ‘efeito
Tostines’, pois são os que mais se beneficiariam das preciosas informações que os ajudariam a otimizar seus
investimentos de Marketing e Mídia melhorando exponencialmente suas chances de vitória. Por outro lado,
são aqueles que contratam os serviços prestados por
suas Agências, que, em última instância atendem às
demandas daqueles que supõem-se saber qual a arte
militar apropriada a ser adotada de acordo com a superioridade ou inferioridade de suas forças frente ao inimigo, como nos ensinaria Sun Tzu.
Num mundo tão competitivo como o que vivemos a
aplicação dos ensinamentos de Sun Tzu, explicitadas no
clássico ‘A Arte da Guerra, pode nos trazer grandes, valiosas e gratificantes vitórias. É só colocá-los em prática. A
Pesquisa de Mídia agradece! E os acionistas também
Orlando Lopes, diretor da OLMC Media Consultant, ex-vp nacional de
mídia da JWT e vp de mídia América Latina na Unilever

ARBITRAGEM

CÂMARA DE ARBITRAGEM
NA COMUNICAÇÃO
Saiba como e use bem
Não é de hoje que o homem busca uma forma amigável
de solução de conflitos. Segundo o site do Instituto dos
Peritos e Consultores Técnicos do Distrito Federal, as civilizações primitivas buscavam a solução imparcial através de pessoas que desfrutavam da confiança mútua e que eram escolhidas para resolver questões diversas.
Esta interferência em geral recaía sobre sacerdotes ou
sábios anciães que conheciam os costumes do grupo social
da comunidade que pertenciam às partes. Eles poderem ser
considerados os primeiros árbitros da história.
Isso mostra que a origem da arbitragem, como meio de
composição de litígios, é bem anterior à jurisdição pública,
embora a Lei de Arbitragem, número 9.307 seja apenas de 23
de setembro de 1996.
O setor de comunicação, por sua vez, há oito anos já pode
usufruir da agilidade e pertinência de uma câmara da arbitragem só sua, nascida da vontade de entidades como as associações brasileiras das Produtoras de Som, das Agências de
Publicidade, dos Anunciantes, dos Fotógrafos, das Produtoras
Fonográficas, da Propaganda, dos Profissionais de Propaganda, das agências de modelos e atores do Estado de São
Paulo, dos Artistas de São Paulo e também da Central de
Outdoor.
A iniciativa pioneira no setor nasceu com o objetivo de
solucionar as pendências do setor de comunicação nos casos
envolvendo o relacionamento comercial entre diversos segmentos e profissionais, e substituir o poder Judiciário, arbitrando com conhecimento técnico e baseado nos princípios
e normas dos procedimentos publicitários.
As Câmaras de Arbitragem são instituições independentes, para as quais as partes em conflito transferem, por acordo mútuo, a decisão do julgamento da causa, ao invés de
levá-la ao Judiciário.
O advogado Paulo Gomes de Oliveira, diretor jurídico da
APP e responsável pela coordenação dos trabalhos da
40
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Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação explica que
em oito anos apenas quatro casos foram decididos, sendo
três envolvendo produtoras com produtoras e questões de
plágio e outro entre agência e anunciante, por questão de
inadimplência.
E a baixa performance não se deve ao desconhecimento
sobre a Câmara e sim pela ausência de cláusula contratual
determinando a solução de problemas por via arbitral.
Ensina o advogado: para usufruir dos benefícios da Câmara
de Arbitragem na Comunicação é necessário que os contratos
apresentem a seguinte cláusula: “Elegem as partes a via arbitral, através da Câmara de Arbitragem na Comunicação, com
sede em SP, à Rua Hungria, 664 – 12º andar, para dirimir eventuais dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro foro por mais privilegiado que seja, aplicando-se as disposições da Lei de Arbitragem e do Regulamento Nacional de Arbitragem na Comunicação.”
A partir daí, em caso de conflito, é feita uma citação, escolhido um árbitro e marcada a audiência com prazo mínimo de
10 dias e máximo de três meses. Bem menos do que ações
judiciais que podem durar entre 8 e 10 anos.

No caso de indicação de árbitros diferentes pelos envolvidos, um terceiro árbitro é indicado para compor a análise do
caso. Cabe ressaltar que as decisões da Câmara são soberanas e não cabe recurso. O custo é significativamente menor
que o da ação judicial e o árbitro, sendo indicado pelas partes, terá domínio sobre a matéria em litígio.
Não podem ser decididos pela Câmara Nacional de
Arbitragem na Comunicação matérias de competência exclusiva do CENP ou do CONAR e os árbitros também não podem
ser conselheiros destas entidades. Também não podem ser
resolvidas questões como separação, divórcio, sucessão,
herança, entre outros.
Apesar de ter início em São Paulo, os serviços da câmara arbitral estão disponíveis também em outros estados respeitandose as particularidades regionais e a escolha de árbitros locais.
Questões complexas e de pouco domínio do árbitro escolhido são sempre amparadas e aconselhadas pelo desembargador Aclibes Burgarelli, redator do regulamento da Câmara.
Além do benefício da pendência ser decidida por profissional do mercado, inserido na área de atuação dos envolvidos, cabe destaque a economia que a escolha pela câmara
arbitral pode gerar. A tabela de custas e honorários de árbitros é bem inferior à judicial.
No mês de julho, com a realização do III Fórum de Produ-

ção Publicitária, onde se estabeleceram as condições e formas de relacionamento comercial entre essas partes envolvidas (criações intelectuais, seus usos, restrições, amplitudes,
renovações contratuais, formas de remuneração, inclusive
participação de elenco, direitos personalíssimos de imagem,
nome, som de voz, etc). E a decisão de instalar formal e legalmente a Câmara de Arbitragem na Associação dos Profissionais de Propaganda como entidade neutra e representativida de todos os envolvidos na atividade publicitária, a
Câmara Nacional de Arbitragem na Comunicação deve
ganhar modelos de melhores práticas com contratos padrão.
PASSO A PASSO
1. Incluir cláusula elegendo a Câmara Nacional de
Arbitragem na Comunicação nos contratos entre as
partes;
2. Dar entrada na APP com a ação (carta informando o
problema e os envolvidos);
3. A Câmara cita o réu na sua localidade e envia lista de
árbitros disponíveis para aquela questão ;
4. Câmara confirma escolha do árbitro e aceitação pelas
partes;
5. É marcada audiência e proferida decisão do acordo.

Câmara de Arbitragem X Justiça Comum
• Judiciário não interfere nas decisões. Todos os conflitos são
resolvidos entre as partes, por meio de diálogo e acordo;
• Desafoga os tribunais da Justiça;
• Escolha do árbitro em comum acordo pelas partes;
• Redação objetiva e com linguagem do dia-a-dia dos envolvidos;
• Andamento do processo mais ágil e menos burocrático;
• Prazo para marcar audiência: máximo 10 dias;
• A resolução do caso é em audiência única;
• Sigilo da questão em debate;
• O processo custa em média 70% menos que um causa do
Judiciário.

• Existe a intervenção do Judiciário;
• Afoga ainda mais os tribunais de Justiça;
• Juiz não é conhecido das partes, indicado pelo judiciário;
• Processo regido por muita formalidade, o que dificulta o
entendimento;
• Andamento do processo é demorado pelas etapas e burocracia que devem ser seguidas;
• Prazo para marcar audiência: pode levar quatro meses após a
entrada da ação;
• A resolução do caso pode levar de dois a sete anos se não
resolvida na primeira audiência;
• Ação citada em processo e disponível a qualquer interessado;
• Na Justiça comum, um processo trabalhista envolve as custas dos advogados, do processo e ainda a parte de quem
perdeu.

CENP EM REVISTA - SETEMBRO / 2011

41

LIVRO

PEQUENAS AGÊNCIAS,
GRANDES RESULTADOS
Antonio Lino conta em livro a gestão
financeira de pequenas agências
Uma experiência de mais de 30 anos
no mercado publicitário acaba de ganhar as páginas de um livro que recomenda como gerenciar na prática as finanças de uma agência de propaganda.
Não bastasse a parceria com Julio
Ribeiro e José Eustachio como sócios e
fundadores da Talent, uma das mais
admiradas agências de propaganda do
País, o autor Antonio Lino ainda usufruiu de suas atividades como diretor da
Fenapro, ex-presidente e atual diretor
do Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo, vice-presidente da
Abap e representante da Fenapro junto
ao Conselho Executivo do CENP como
inspiração para a obra.
Mais do que recomendações nascidas de uma longa vivência em agências, o livro cobre uma grande lacuna
de literatura voltada às áreas de administração e finanças em pequenas e
médias agências de publicidade.
Em linguagem simples e narrando
situações práticas que permitem um
bom entendimento dos profissionais
envolvidos nessas área, o livro esmiúça
os procedimentos de uma boa gestão
financeira, abordando temas como vantagens e desvantagens do lucro presumido, formas de remuneração, gestão
de custos, orçamento budget, fluxo de
42
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caixa cash flow, controle de receitas,
controle de planos de incentivo, entre
outros.
Assuntos legais e tributários, incluindo a mudança na forma de faturamento por força do artigo 19 da Lei 12.232/10
também já estão contemplados.
Quase tímido e envergonhado para
falar em público, Lino não se fez de rogado quando começou a dar palestras
em todo o Brasil como presidente do
Sindicato das Agências. “Foram nestas
palestras que percebi a carência de
alguns mercados e a ânsia dos profissionais por questões de gestão financeira. Embora o livro tenha ficado pronto em dois meses, creio que ele vem
sendo escrito há muito tempo”, afirma.
Os 35 temas abordados são resultado de observação e de recomendações
para uma melhor gestão das agências.
“Não quero fazer críticas aos contadores mas no caso das pequenas agências que terceirizam a contabilidade
deve haver um maior controle dos relatórios, incentivando um envolvimento
com as questões burocráticas para evitar erros nos procedimentos e nos recolhimentos”, sugere.
“Enquanto os donos não entenderem que é vital a gestão financeira
(conforme matéria da edição 27 da

CENP em Revista) as agências continuarão a passar por
dificuldades. O
ferramental está disponível, basta que
seja utilizado.
Entre as dicas do autor na escolha de
um contador está uma visita ao escritório, pedir referências de dois clientes,
escolher profissionais que já trabalham
com agência de propaganda e acompanhar o balancete do mês anterior, não
deixando para o final do ano a conferência de toda a contabilidade.
O livro tem tiragem de quatro mil
exemplares pela editora Clio e conta
com prefácio emocionado do publicitário Julio Ribeiro, que “tem por ele
um afeto tão grande e uma enorme
gratidão.”
“Pequenas Agências, Grandes
Resultados” pode ser adquirido nas
livrarias e também através do site
www.livrogestaodeagencias.com.br,
portal que incentiva o relacionamento
com os leitores através de comentários, suporte para atividades específicas, críticas ou sugestões, lista de tributos que incidem sobre agências,
índice de leis tributárias que precisam
consultar e outros temas.

POP-UP

DO LARGO DA BATATA
PARA O MUNDO
Projeto da nova/SB desenvolveu peças de comunicação
até para Igreja e ponto de táxi
Encerrou no final de junho a primeira edição de um projeto interessante e inédito no Brasil. É o nova/batata, uma
iniciativa da agência nova/SB voltada para os comerciantes
do Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.
Trata-se de uma agência com data para abrir e para fechar,
que teve como objetivo atender pequenos empreendedores que nunca tiveram oportunidade de fazer uma propaganda, prestando serviços de publicidade gratuitamente,
visando revitalizar o Largo da Batata, região tradicional da
cidade, atingido recentemente por mudanças urbanísticas.
O projeto teve início com a seleção de quinze novos
talentos – estagiários e recém-formados – que, ao lado de
profissionais experientes da agência madrinha, a nova/SB,
trabalharam no projeto por três meses, fazendo uma repaginação completa da marca, desde as fachadas, uniformes
e até sites para os clientes locais, entre eles açougues, oficinas mecânicas, cabelereiros, lojinhas de bairro, etc.
A equipe da nova/batata criou gratuitamente soluções
aos varejistas da região, além de auxiliá-los a negociar melhores condições com gráficas, empresas de internet, entre
outros fornecedores envolvidos nas necessidades recomendadas pelos profissionais da agência.
“Com isso, muitos dos comerciantes descobriram que podem dispor de ferramentas de marketing e tirar proveito do
que uma simples ação como vendas online ou novos serviços ofertados, provoca no ticket médio”, explica Bob Viera
da Costa, sócio diretor da nova/SB.
Como saldo final, mais de 31 comerciantes foram atendidos, tendo sido criados 56 logos para 26 clientes, 19 dos
quais aprovados. Também foram realizados 16 planos estratégicos para reposicionamento de marca e desenvolvidas
cerca de 300 peças (entre cartazes, web sites, adesivos, eti44
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queta para precificação, folhetos para Cartaxi). Quatro anúncios foram veiculados nos jornais Folha de S.Paulo e Agora
São Paulo, dois jingles exibidos na Rádio Capital e quatro filmes produzidos para a internet.
Entre os clientes atendidos estão a Mari Máquinas, há
mais de 30 anos na região, o Toys Modelismo, Mercadão de
Pinheiros, Igreja Nossa Senhora de Monte Serrat, Açougue
Nelore, Colchões Bond Cama, Escola de Parkour Tracer,
Instituto Singularidades, Cia das Bolsas, Bar das Batidas C do
Padre e Ponto de Táxi do Largo.
Entre as ações, destaque para a “guerrilha de tricô urbano”, realizada no dia 18 de junho, que reuniu tricoteiras e
artistas plásticas para enfeitar árvores e postes da Praça da
Igreja Nossa Senhora de Monte Serrat. Para a igreja, um
cliente inédito, a equipe sugeriu uma nova comunicação
visual dos cartazes que eram escritos manualmente, para
informar aos fiéis sobre eventos, missas, campanhas, etc.
O ponto de táxi do Largo, um dos primeiros da cidade de
São Paulo, também ganhou um cartão diferenciado, em formato de sinal luminoso de táxi. Além disso, a equipe da
nova/batata criou a primeira fan page no Facebook de um
ponto de táxi. Dentro dos carros haverá um anúncio divulgando e pedindo para que os passageiros “curtam” a página se acharem que o motorista está dirigindo bem.
Segundo Bob Vieira da Costa, sócio diretor da nova/SB, a
nova/batata foi o projeto de maior retorno da agência até
hoje, por ser a materialização da proposta da nova/SB, que
acredita na capacidade de transformação da comunicação.
Com investimentos da ordem de R$ 1 milhão, a nova/batata terá uma segunda edição no primeiro semestre
de 2012. Ainda em fase de estudos, o projeto buscará uma
região com as mesmas características de transformação.

PESQUISA

ATALHO PARA
CLASSE C SUBIR NA
PIRÂMIDE SOCIAL
Pesquisa da WMcCann investiga
propósitos no uso da internet
“Hoje em dia, existem muitos
dados sobre onde a Classe C está na
internet, quantas horas navega, o que
faz e que ferramentas utiliza. Entretanto não há quase nada sobre o propósito de uso. Se não entendermos as
grandes motivações por trás desses
números, como desenvolver atividades digitais realmente eficientes para
esse segmento?
O argumento é do vice-presidente
de Planejamento da WMcCann, Aluísio
Pinto sobre a pesquisa realizada pela
agência para suprir a carência de informação relativa aos hábitos da classe C
emergente.
Visando explorar aspectos inéditos
dos usuários no tocante ao uso da
internet para gerar renda, crescer profissionalmente, criar filhos, cuidar da
aparência, melhorar finanças ou ainda
incrementar saúde e bem-estar, a
investigação contemplou não só capitais brasileiras como também cidades
do interior como Campinas, Uberlândia, Uberaba, Juazeiro, Petrolina, Caxias do Sul e Anápolis.
Foram realizadas 3.050 entrevistas
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nos meses de janeiro e fevereiro deste
ano, em 26 cidades de 5 países (Brasil,
Chile, Colômbia, Costa Rica e México),
ouvindo 70% de consumidores emergentes da classe C e 30% da classe
média típica, homens e mulheres
entre 17 e 45 anos.
Os consumidores emergentes
usuários de internet somam mais de
80 milhões de usuários na América Latina. A presença da banda larga em
seu meio já é uma realidade, com uso
médio semanal de internet bastante
elevado.
Entre as descobertas, o aumento do
uso da internet promove igualdade
social de uma forma mais rápida do que
o aumento na renda e na qualidade da
educação, sendo a rede uma aliada na
adoção de hábitos mais saudáveis.
Segundo o estudo, existe um claro
ciclo de “inspiração e validação” acontecendo na internet, sendo estes dois
fatores interdependentes. Enquanto
marcas proporcionam a melhor inspiração, o endosso de pessoas, através
das redes sociais é o que melhor proporciona validação.

Visando aplicar as descobertas
da pesquisa e recomendar uma
ação mais efetiva de marcas na
web, a pesquisa estabeleceu oito
verdades que podem fazer a diferença entre os anunciantes que são
referência e os que estão perdidos
no caos digital.
Verdade 1: A internet está tornando o sonho de Che Guevara real
O aumento do uso da internet
promove igualdade social de forma
mais rápida do que o aumento na
renda e da qualidade da educação.
Atualmente, o nível de maturidade
no uso da internet pela classe média
tradicional e pela classe média
emergente é bastante parecido.
Ambos os segmentos estão na
adolescência do uso, sendo as atividades mais frequentes a comunicação, o lazer, a interação e o compartilhamento.
Verdade 2: Ajuda oficial – nem
sempre necessária na vida, tampouco na web
O consumidor emergente está

Verdades
desenvolvendo um alto nível de autonomia e independência no mundo
digital. Isso mostra que há uma cultura do “faça você mesmo” em formação, pois ele tem a percepção de que
diversas ferramentas estão disponíveis
para tudo de que precisa. Com esses
dados, percebe_se que as marcas
ainda não encontraram um modo de
se fazer indispensáveis na internet.
Verdade 3: Não espere o óbvio. Esta
é a terra do “jogo bonito”
O uso original para o qual as plataformas digitais foram construídas está
sendo bastante modificado. Quando
perguntados se as redes sociais são
apenas sobre relacionamentos mesmo, os entrevistados informaram que
também as utilizam para realizar negócios, para a carreira e a família, e que
os blogs pessoais são também utilizados para construir uma boa imagem. E
é assim também com várias outras plataformas digitais.
Verdade 4: Vive-se melhor, mas
ainda há muito pelo que se rezar Existe
espaço para que a indiferença em relação ao marketing digital não seja absoluta. Os muitos propósitos ainda não
atendidos plenamente na internet são
portas abertas para que as marcas
construam vínculos mais fervorosos
com o consumidor emergente. Os
entrevistados disseram que gostariam
de ter mais informações sobre nutrição
e hábitos alimentares, de como manter
o corpo são e produtivo e ter o organismo em perfeitas condições. Esses são
alguns dos inúmeros propósitos que

ainda não estão totalmente satisfeitos.
Verdade 5: Melhores pais, melhores
filhos.
Para os consumidores emergentes,
a sensação de segurança no exercício
da paternidade é vital. Por isso, fizeram da internet um lugar para trocar
preocupações e aprendizados. Além
disso, existe a ideia de que uma infância saudável está diretamente ligada a
pais mentalmente saudáveis.
Quando questionada sobre as atividades mais frequentes para criar os
filhos, a classe média típica se preocupa mais com o controle (42%) e, posteriormente, com a segurança funcional, a segurança emocional e a segurança no consumo. Já o consumidor
emergente preocupa-se ao mesmo
tempo com o controle e a segurança
emocional (40%) e, em seguida, com
a segurança funcional e com a segurança no consumo.
Verdade 6: Internet e sedentarismo
não combinam. Jura? Juro!
Os consumidores emergentes veem
o digital como um aliado para a adoção
de hábitos mais saudáveis. Existe a
busca por uma vida mais ativa, não
somente pela saúde em prateleiras,
comprando produtos que fazem bem.
Uma questão sobre os tipos de atividades relacionadas à saúde e ao
bem-estar revelou que 43% da classe
média típica usa a internet para fazer
escolhas mais saudáveis, e que 42%
usa para adotar comportamentos mais
saudáveis. Em relação ao consumidor emergente, 38% usa a internet para ado-

tar comportamentos mais saudáveis, e
37%, para fazer escolhas mais saudáveis.
Verdade 7: Marcas são musas.
Pessoas são juízas
Em relação a beleza e aparência,
existe um claro ciclo de “inspiração e
validação” acontecendo na internet em
que estes dois fatores são interdependentes. Enquanto marcas são o agente
que melhor proporciona inspiração, as
pessoas comuns e seu endosso são a
melhor fonte para validação (para ter
certeza de que está na moda).
Verdade 8: Comprar bem é a bela,
gerenciar é a fera
O brilho ofuscante de uma compra
bem feita deixa os consumidores emergentes “cegos” diante das outras possibilidades da internet para ajudar em
suas finanças. Gerenciar o dinheiro, por
exemplo, assusta e afasta as pessoas.
Pelos dados obtidos, o estudo conclui que a classe média tradicional e o
consumidor emergente já não são tão
diferentes na internet. O consumidor
emergente já pensa no digital, e o seu
propósito é que guia todo o uso. Não
são as tecnologias, as redes sociais, o
Twitter que determinam como se
navega pela internet, mas as intenções e os objetivos que as pessoas
têm. Para terminar, o recado para
quem pretende ser relevante no
mundo digital é buscar ser significativo, dominando um propósito pelo
qual as pessoas batalham e se envolvem. Ignorar esses propósitos representa se tornar apenas mais um no
caos digital.

Anúncio
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ABAP

DIRETRIZES PARA A SELEÇÃO
DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
Abap apresenta Guia para concorrências privadas
Teve início do mês de agosto o monitoramento pela
ABAP dos processos de seleção de agências realizados por
anunciantes de São Paulo e Rio de Janeiro.
O documento idealizado pela entidade pretende resguardar ainda mais as agências envolvidas em concorrências realizadas por anunciantes do setor privado e, segundo
o presidente Luiz Lara, conta com o apoio da ABA e respeitará as normas do CENP.
“Pretendemos estabelecer critérios como a escolha prévia de um número máximo de cinco agências, incluindo a
dona da conta; a não-exigência de apresentação de peças
finalizadas, prazo mínimo para a apresentação das propostas e resposta clara sobre os motivos de escolha da vencedora” explica.
Se por um lado a remuneração mínima indenizará as
agências participantes com relação ao tempo e talento
investidos na concorrência, a ABAP recomenda evitar investimentos excessivos no desenvolvimento das campanhas,
visando também criar um ambiente competitivo saudável
entre as competidoras.
Batizado de “Diretrizes para Seleção de Agências de
Publicidade”, o guia inclui uma tabela de remuneração mínima às agências participantes dos processos, conforme a
verba do anunciante. Esses valores começam em R$ 10 mil
para contas de até R$ 2,5 milhões, e de R$ 75 mil para contas com valor superior a R$ 25 milhões. A tabela inclui ainda
mais três faixas:
• R$ 15 mil para verbas entre R$ 2,5 milhões e R$ 7,5 milhões,
• R$ 25 mil para contas entre R$ 7,5 milhões e R$ 15 milhões
• R$ 50 mil para contas entre R$ 15 milhões e R$ 25 milhões.
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Através do hotsite www.abap.com.br/guiaconcorrencias,
desenvolvido especialmente para dar suporte a esta ação,
mantendo total sigilo das informações, as mais de 250 agências associadas da entidade devem comunicar a participação
em concorrências. Desta forma, todas as agências concorrentes e também o anunciante receberão cópias do Guia.
Implementado em parceria com a Associação Brasileira
de Anunciantes a partir de normas utilizadas também para
orientar concorrências nos Estados Unidos e na Europa, o
Guia resume em dez itens as propostas:

• briefing claro com indicação de investimento;
• fornecimento de dados de mercado às agências;
• participação de, no máximo, quatro agências, com
perfis predefinidos;
• prazo mínimo de quatro semanas para preparação
de propostas;
• remuneração mínima a todas as participantes;
• não exigência de apresentação de peças finalizadas;
• ideias apresentadas registradas na entidade
depositária da Associação Brasileira de Propaganda
(ABP);
• feedback sobre proposta a todas as agências
participantes;
• valorização da integração entre ideia criativa,
atendimento, planejamento, mídia e finanças;
• resultado da licitação em, no máximo, uma semana
após apresentações

MERCADO
O 5º Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação acontece
entre os dias 28 e 30 de maio de 2012 no WTC, em São Paulo. O evento idealizado pela ABAP foi convocado por unanimidade pelas entidades integrantes do Fórum da Indústria da Comunicação - FORCOM.
Entre os temas a serem explorados estão as plataformas de relacionamento, a internacionalização da publicidade brasileira, a educação e
formação de novos profissionais e a liberdade de expressão comercial.
Foi apresentada na reunião nacional da ABAP, no início do mês, em
Belo Horizonte, a primeira versão dos Indicadores de Sustentabilidade
para a Indústria da Comunicação, cartilha desenvolvida em conjunto
com a Escola Superior de Propaganda e Marketing.
ABA, ABAP, APRO E APROSOM promoveram reunião com 80 profissionais de agências e produtoras de som e imagem para formatar o III
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Fórum da Produção Publicitária e dos novos procedimentos para contratação de elenco.
No dia 12 de setembro aconteceu mais um Fórum ANER. O evento
é considerado o maior encontro de revisteiros do país, com publishers,
editores executivos de várias plataformas e publicitários discutindo o
mercado de comunicação.
O CENP participou do 6º Encontro de Capítulos promovido pela APP
com as entidades regionais. A apresentação se concentrou no guia
prático sobre os ajustes de faturamento.
O CENP também está no twitter. Siga @o_CENP e fique por dentro
de notícias que promovem e estimulam as melhores práticas comerciais no mercado.

CONSELHO EXECUTIVO
ABA – Mário Castelar, Ricardo Bastos, Rafael Sampaio; ABAP – Geraldo
Alonso Filho, José Francisco Eustáchio, Roberto Mesquita, Paulo
Zoega, Júlio Anguita, Orlando Marques; ABERT – Gilberto Leifert,
Carlos Rubens do Santos Doné, Paulo Saad Jafet, Júlio Cesar Casares,
Cícero J. de Azevedo Neto, Luis Robero Antonik, Paulo Machado de
Carvalho Neto, Rubens Jorge de Campos Filho; ABTA – Fred Müller,
Rafael Davini, Herbert Zeizer, Marcello Zeni; ANER – Thais Chede
Soares, Gilberto Corazza, Ênio Vergeiro; ANJ – Cláudio Santos, Antonio
Carlos de Moura, Mário Pinto Neves Filho, Oscar Mattos; CENTRAL DE
OUTDOOR – Raul Nogueira Filho, Luiz Roberto F. Valente Filho, Luiz
Fernando Rodovalho, Marcelo Marcondes de Moura; FENAPRO –
Antonio Lino Pinto, Rino Ferrari Filho, Saint’Clair de Vasconcelos,
Ricardo Nabhan de Barros, Aías dos Santos Lopes.
CONSELHO DE ÉTICA - COLÉGIO DE PRESIDENTES
Anunciantes: Ricardo Bastos
Agências: Geraldo Alonso Filho
Veículos: Oscar Mattos
CONSELHO DE ÉTICA - CONSELHEIROS
ABA – Afonso Champi Jr., Carlos Eduardo Toro, Carlos Sganzerla,
Newman de Faria Debs, Pedro Martins da Silva, Ricardo Bastos,
Rodrigo Lacerda, Rogério Levorin Neto; ABAP – Antônio Luiz de
Freitas, Celso Luis Loducca, Geraldo Alonso Filho, Hiram de Souza,
Hiran Castello Branco, Ivan Marques, João Augusto M. Valente, José
Henrique Borghi, Júlio Cosi Jr., Luiz Celso de Piratininga Jr., Luiz Sales,
Otto de Barros Vidal Jr., Renato Arantes Loes; ABTA – Alberto Niccoli
Jr., Cecília Moraes, Fátima Zagari, Gustavo Leme, Herbert Greco,
Herbert Zeizer, Rafael Davini Neto, Renata Policicio, Roberta Ciasca;
ABERT – Acácio Costa, Carlos Rubens do Santos Doné, Cícero J. de
Azevedo Neto, Henrique Cassiato, Hilton Madeira, João Santos, José
Ernesto Freitas de Camargo, Luiz Fernando Constantino, Luiz
Nicolaewsky, Luiz Roberto Antonik, Rodolfo Machado Moura, Sérgio
Sitchin; ANER – Ana Kekligian, Ana Serra, Arines Garbin, Ethel

Entidades fundadoras
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Santaella, Márcio Maffei, Marília Muylaert, Sandra Camargo, Patrícia
Carta, Sérgio Alvim, Sérgio Amaral e Silvino Brasolotto Jr.; ANJ –
Eduardo da Silva Porto Filho, José Eduardo Santini, Marcelo Benez,
Marcelo Romão, Maurício Toni, Oscar Mattos, Paulo Fraga, Paulo
Tonet Camargo, Ricardo Visconde, Roni Miranda Pires, Ruy
Mendonça; CENTRAL DE OUTDOOR – Ivo Rodrigues, Luiz Fernando
Rodovalho, Luiz Roberto Ferreira Valente Filho; FENAPRO – Antônio
Carlos Vieira, Antônio Lino Pinto, César Augusto F. Paim, Domingos
Logullo, Eduardo Crivellente Neto, Fernando Brettas, Fernando
Manhães, Glaucio Binder, Juarez Beltrão, Luiz Gonzaga Rodrigues
Jr., Renato Tourinho.
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Caio Barsotti; 1º vice-presidente: Orlando Marques;
2º vice-presidente: Marcello D’angelo; 3º vice-presidente: Oscar
Mattos; Diretores: Cesar Paim, Fred Müller, Ênio Vergeiro;
Diretora Executiva: Célia Maria Fiasco.
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