
O mercado de agências in-
terativas alternou, desde o iní-
cio da década, momentos de 
euforia, inchaço e abatimento. 
Além disso, precisou contornar 
a incompreensão dos clientes e a 
desconfiança da publicidade tra-
dicional. Entretanto, no começo 
do ano aumentaram os indícios 
de que o segmento digital se 
consolida no Brasil na mesma 
velocidade em que é pulverizado 
por todo o País. 

Por outro lado, ainda é difícil 
eleger boas referências tanto 
para os anunciantes como para 
os grupos multinacionais, cujo 
interesse nessa seara é cres-
cente em todo o mundo, geral-
mente em decorrência das novas 
necessidades das contas que já 
atendem no universo off-line. 
É sabido que pelo menos três 
negociações estão em curso no 
mercado brasileiro: o Grupo Ha-
vas procura uma empresa capaz 
de revitalizar sua marca Euro 
4D; a Ogilvy finaliza a compra 
da F.biz; e o presidente da Nitro, 
Chris Clarke, vem ao Brasil nesta 
semana para sondar agências 
locais, incluindo algumas inte-
rativas.

O principal estimulante da 
atual temporada, tanto para 
os compradores internacionais 
como para as empresas inde-
pendentes interessadas em 
parcerias globais, foi a venda 
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Avanço estratégico
Empresas interativas atraem clientes fixos e despertam o interesse das multinacionais
Alexandre Zaghi Lemos

Hello Interactive monta equipe
A novidade mais recente 

do mercado interativo brasi-
leiro é o lançamento da Hello 
Interactive, integrante do 
Grupo Ypy, que se propõe a 
conciliar expertise 
em criação e tecno-
logia na comunica-
ção interativa volta-
da a diversos meios 
— não só internet 
— para clientes de 
todos os portes. “O diferencial 
é que já nascemos com o DNA 
de publicidade e interativida-
de”, frisa Suzana Apelbaum, 
sócia da agência ao lado de 
Alexandre Grynberg e Alexan-
dre Santos. 

A Hello já contratou 12 
funcionários que estarão insta-
lados até o fim do mês na sede 
da empresa, em São Paulo, 

projetada para acomodar uma 
equipe de até 70 pessoas. “Em 
geral, as agências de propagan-
da tradicional não conseguem 
trabalhar tão bem o potencial 

da web, pela limitação de seu 
entendimento técnico, entre 
outras questões. Em paralelo, 
as agências de internet não 
trabalham bem o branding 
planejado fora delas”, analisa 
Suzana, egressa da Africa, as-
sim como Grynberg (ver box 
com a nova configuração 
interativa da Africa).

Na opinião de Suzana, o 

movimento atual do mercado 
interativo é conseqüência na-
tural do aumento de demanda 
por comunicação interativa. 
“As grandes agências e os 

anunciantes levaram 
tempo para dar valor e 
investir nas mídias di-
gitais. Por conta disso, 
até muito pouco tem-
po atrás havia poucas 
agências interativas 

realmente consolidadas. O 
que mais havia eram diversas 
produtoras pequenas. Agora, 
todo o mercado está se mo-
vimentando para aproveitar 
as novas oportunidades e 
atender às expectativas de 
crescimento das marcas. Com 
isso, abre-se espaço para di-
versas propostas e modelos 
de trabalho”, considera. (AZL)

da AgênciaClick para a rede 
Isobar, do grupo inglês Aegis, 
fechada em fevereiro por US$ 
50 milhões (ler entrevista com 
Pedro Cabral, presidente da 
Isobar para a América Latina, 
nas páginas 8 e 9).

“Esse é o melhor momento 
para as agências interativas, que 
são mais ágeis e criativas para 
o meio digital do que a maioria 
das tradicionais. Não adianta 

mais somente criar e planejar, a 
produção tornou-se estratégica. 
Projetos com as operadoras de 
celulares são um bom exemplo. 
Nenhuma agência conseguirá 
acompanhar o mercado se não 
tiver estrutura dedicada a esse 
nicho. O gerenciamento de links 
patrocinados é outro exemplo, 
pois são poucas as agências que 
oferecem esse serviço — que se 
tornou crítico para a maioria dos 

clientes. O termo ‘coopetition’ 
nunca foi tão empregado como 
agora. Agências concorrentes 
estão criando projetos em con-
junto para atender às demandas 
específicas dos clientes nessa 
área”, sustenta Paulo Loeb, um 
dos sócios da F.biz, cujas con-
tas fixas representam 90% do 
faturamento. A empresa está 
em negociação de venda para a 
Ogilvy, interessada justamente 
em reforçar seu porte na área 
de search marketing. 

“Os grupos multinacionais 
estão de olho no Brasil, pois 
para eles é mais fácil enxergar 
o mercado que cresce e o que 
encolhe”, resume João Muniz, 
presidente da Lov, que está 
fechando um ciclo de dois anos 
de independência, depois de ter 
nascido dentro da Loducca, em 
1999. Para ele, se de fato o mer-
cado digital ganhou maturidade, 
parte da responsabilidade é dos 
anunciantes que, em muitos 
casos, destinam verbas para a 
mídia interativa já na concepção 
de seus projetos de comuni-
cação. “Os anunciantes já não 
vêem a verba de internet como 
apêndice. Estão determinando 
que o relacionamento online, os 
eventos e o incentivo são tão im-
portantes quanto a publicidade 
off-line”, frisa. Na opinião de Mu-
niz, outro atrativo das agências 
interativas é a transparência na 
remuneração. “Os clientes gos-
tam de saber exatamente o que 
estão pagando, inclusive qual a 
nossa margem de lucro.” 

Demanda reprimida
Outro movimento impor-

tante em 2007 foi a compra do 
escritório brasileiro da Euro 
4D pelos sócios locais Alon So-
chaczewski e Roberta Raduan, 
que transformaram a agência na 
atual Sinc. A operação é 100% 
independente, mantém equipe 
de 90 funcionários e atende 
contas como Dufry, Femsa 
(cervejas), Ticket, Tim e TVA. 
“Quando tivemos a possibilida-
de de comprar ou vender nossa 
parte, optamos por manter a 
estrutura da agência conos-
co porque percebemos que 
finalmente o mercado estava 
começando a ver o segmento 
interativo não só como uma ce-
reja”, comemora Sochaczewski, 
para quem ainda há espaços 
para novas empresas interati-
vas. “Nos próximos cinco anos 
não haverá oferta suficiente 
de agências para atender à de-
manda do mercado brasileiro”, 
prevê. Segundo ele, o segmento 
caminha para uma configuração 
que comportará empresas de 
grande porte, mantendo em sua 
órbita fornecedoras de serviços 
específicos. “Já as agências com 
foco principal em publicidade, 
promoção, eventos e marketing 
direto teoricamente têm maior 
dificuldade de aderência ao uni-
verso interativo”, sustenta.

Também otimista com a mo-
vimentação atual, Raul Órfão, 
sócio da Tribo Interactive, há 
nove anos no mercado, faz res-
salvas. “Muitas empresas ainda 
aparecem com propostas e pos-
turas que não contribuem para a 
formação de um cenário maduro 
e verdadeiramente competiti-
vo”, considera. “Ainda assim, 
estamos mais preparados para 
trabalhar com anunciantes dis-
postos a repensar seus contratos 
e formas de remuneração do que 
as agências tradicionais.”

Pedro Mozart, sócio da Urba-
na, lembra que a mídia interativa 
cresceu 40,16% no primeiro se-
mestre do ano, de acordo com o 
Projeto Inter-Meios, enquanto 
a média do mercado foi de queda 
de 3,6%. Entretanto, a internet 
ainda responde por somente 
2,7% do total investido em mídia 
no País. “Podemos inferir que 
os grandes anunciantes e suas 
agências ainda não despertaram 
totalmente para o enorme poten-
cial de crescimento do segmento 
interativo, apesar do seu retorno 
ser cada vez mais facilmente 
verificado pelos clientes e de 
a participação da internet na 
distribuição das verbas de comu-
nicação no exterior ser significa-
tivamente maior”, opina.

Mozart lamenta ainda a pos-
tura de parte da concorrência. 
“Estamos longe de ter atingido 
um ponto alto na curva de apren-
dizado do uso da mídia online. 
No mercado de mídia interativa 
há espaço para muita falação e 
enganação”, previne.

João Muniz, da Lov, diz que para as multinacionais 
“é mais fácil enxergar o mercado que cresce e o que encolhe”

Para Alon Sochaczewski, da Sinc, não haverá oferta suficiente de 
agências interativas para atender à crescente demanda
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 17 set 2007. Agências, ano 29, n. 1272, p. 26.


