
Agências: visão holística em gestão de comunicação 
 
Depois de iniciar sua trajetória no mercado carioca como um estúdio de design e se enveredar 
pelos caminhos da propaganda, a Escritório de Idéias quer se firmar agora como uma agência de 
gestão de comunicação, aumentando sua interferência consultiva no negócio dos clientes.  
 
Com 12 anos de atuação, uma equipe de 25 funcionários e contas de empresas com sede no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, a empresa está adotando um novo método de trabalho, batizado de 
"sinergia de comunicação". O conceito é a parte central da postura mais dinâmica recém-adotada, 
gerada pela demanda do próprio mercado.  
 
O ponto de partida é um conhecimento mais profundo dos diferentes públicos de interesse dos 
clientes, desde o consumidor final ao próprio funcionário, passando pelo fornecedor, o franqueado 
e a comunidade existente ao redor dos anunciantes atendidos. A partir dessa visão holística, a 
agência se propõe a gerir a comunicação dos clientes de forma ampla, promovendo uma 
integração de linguagem e, ao mesmo tempo, foco em cada um dos públicos-alvos. "Não 
queremos fazer tudo, mas sim cuidar do todo", diz Marcelo Soutto Mayor, diretor de 
planejamento, deixando claro que não há necessidade de a Escritório de Idéias ser o único 
fornecedor envolvido na estratégia. O executivo sugere uma espécie de associação com o 
departamento de marketing das empresas, para criar iniciativas e, quando for preciso, executá-
las.  
 
Com este novo posicionamento, a Escritório de Idéias pretende extrair experiências de sua 
diversificada atuação, que, além da propaganda, já vinha contemplando as áreas de design, 
produção de embalagens, stands, kits promocionais e desenvolvimento de marcas no ambiente da 
internet.  
 
O amplo leque instrumental permite uma otimização nos investimentos em comunicação de cada 
conta. Neste sentido, a agência trabalha com um conceito de criatividade estratégica, buscando 
desenvolver cada ferramenta com a pertinência ideal para melhor compor a linha de comunicação 
do cliente. Segundo o diretor-geral, Victor Murtinho, a Escritório de Idéias não tem aquela fixação 
em veicular na mídia, tão natural da maioria das agências, e sempre procura trabalhar com 
ferramentas que possam ser menos onerosas e mais eficazes. "Nós conseguimos chegar num 
custo justo, porque sabemos que se fizermos uma campanha mais barata a verba vai acabar 
voltando para a gente", acredita Murtinho.  
 
Ao lado dos sócios Ronaldo Rocha, diretor financeiro, e Bruno Chamma, diretor de mídia 
interativa, Murtinho viu a agência praticamente dobrar de tamanho nos últimos dois anos. Entre 
os principais clientes atendidos hoje estão o Vigilantes do Peso, Copacabana Palace, Hotéis 
Marina, Estação do Corpo, Ballroom, além de outras empresas de menor porte com sede em São 
Paulo.  
 
A área de internet é um dos pontos fortes da Escritório de Idéias, que desenvolve o site dos 
biscoitos Trakinas, voltado para o público infantil, cuja média mensal de visitas é de 40 mil 
internautas. Entre outros trabalhos renomados estão o portal para panificadores da Fleischmann 
Royal e o próprio site da agência (www.escritoriodeideias.com.br), que acaba de ser reformulado 
e já é citado como referência em design em portais internacionais como o Moluv 
(www.moluv.com) e o Visual Designer (www.visualdesigner.net).  
 
Foi também a Escritório de Idéias que desenvolveu a campanha Rio é Show para a Associação 
Brasileira de Hotéis, em parceria com o Rio Convention Bureau, que obteve ótimos resultados na 
evolução do turismo na cidade.  
 
Outro tipo de ação que tem sido realizado com bastante freqüência, e que mostra a inventividade 
da agência, é o cruzamento de promoções entre seus clientes. Para viabilizar determinadas 



iniciativas, a agência associa dois anunciantes de sua carteira, como uma marca de tênis e uma 
academia de ginástica, por exemplo, fazendo com que um promova o outro, e ambos saiam 
ganhando. No caso do Vigilantes do Peso, uma parceria desse tipo com a Nestlé, que não é cliente 
da agência, resultou em mídia gratuita para o cliente nas embalagens de produtos da indústria 
alimentícia. O modelo foi copiado até no México.  
 
A Escritório de Idéias possui ainda uma atuação importante na área social. Murtinho é um dos 
diretores do Instituto da Criança, entidade sem fins lucrativos que há oito anos cuida de menores 
carentes no Rio e tem sua comunicação desenvolvida pela agência.  
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