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Com a economia do Estado 
patinando ou aumentando em 
ritmo inferior ao acirramento da 
competição no setor, a maioria 
das grandes agências de publi-
cidade gaúchas está buscando 
mercados além das fronteiras do 
Rio Grande do Sul para crescer. 
Em alguns casos, a expansão se 
dá por demandas dos próprios 
clientes em outras praças. Em 
outros, a idéia é prospectar para, 
em seguida, montar a infra-es-
trutura necessária ao atendi-
mento. Independentemente da 
estratégia, o Estado parece ter 
fi cado pequeno.

O exemplo mais emblemá-
tico dessa movimentação é 
da Escala, que atende contas 
como Lojas Renner, Grendene 
e John Deere. A agência anun-
ciou em setembro a associação 
com a Novva, especializada 
em ações below the line, em 
Recife, e começou a estruturar 
o negócio — agora denominado 
EscalaNovva — para funcionar 
também como fi lial capacitada 
a realizar trabalhos de publici-
dade tradicional. Com base na 
nova operação, segundo Alfredo 
Fedrizzi, um dos cinco sócios-di-
retores da Escala, serão criados 
escritórios de atendimento e 
prospecção em diversas capitais 
do Nordeste. Paralelamente, a 
agência negocia o desembarque 
no mercado de São Paulo, onde 
a estratégia de entrada será 
semelhante à usada no Nordes-
te. “O que posso dizer é que as 
negociações estão em fase avan-
çada”, diz o publicitário.

A escolha das duas regiões 
atendeu, de certa forma, à de-
manda de alguns dos principais 
clientes. Na casa há cerca de 
um ano, as Lojas Renner vêm se 
expandindo de forma agressiva, 
principalmente em São Paulo 
e no Nordeste. O publicitário 
conta que, de janeiro para cá, 
a agência foi responsável pelas 
campanhas de lançamento de 
três unidades, só em Recife. A 
calçadista Grendene montou re-
centemente linhas de produção 
no Ceará e tem na região, quente 
o ano inteiro, o clima mais favo-
rável à venda de suas linhas de 
sandálias e chinelos. 

Ao se dar conta de que, 
hoje, entre 70% e 75% do fa-
turamento da agência vem de 
clientes com verbas nacionais, 
a Escala decidiu ainda adotar 
um novo slogan e se posicionar 
institucionalmente como agência 
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nacional, mesmo sediada no Rio 
Grande do Sul: “Escala. Falando 
as línguas do Brasil”.

Associada à holding Prax, dona 
de 30% do seu capital, a agência 
anuncia que deve ter fechado 2006 
com 15% de crescimento, alcan-
çando o total declarado de R$ 170 
milhões em verbas administradas. 
Para este ano, a expectativa é au-
mento de pelo menos 12%.

A DCS, associada ao grupo 
WPP, levou em 2006 a conta 
nacional do Sesi, de aproxi-
madamente R$ 10 milhões, e 
montou estrutura para atendê-la 
em Brasília. A partir desse posto 
avançado, Antônio D’Alessandro, 
presidente da agência, afirma 
que pretende participar de todas 
as licitações de contas de anun-
ciantes de segmentos que ainda 
não sejam atendidos pela DCS, 
quando não houver confl ito de 
interesse com atuais clientes. 
“Em 2007, incrementar a atuação 
em Brasília será uma de nossas 
prioridades”, diz o publicitário.

A DCS cresceu cerca de 10% 
no ano passado, superando os 
R$ 130 milhões administrados 
em 2005, e o índice certamente 
será superado em 2007 por 
conta da recente conquista da 
conta de Lojas Colombo, anun-
ciante que estava na carteira da 
concorrente Escala. A agência 
será responsável pela gestão da 
verba na Região Sul, enquanto a 
Agência Fala passa a atender a 
Colombo em São Paulo e Minas 
Gerais. Mas D’Alessandro quer 
mais do que esse “presente de 
ano novo” e pretende dedicar-se 
pessoalmente à conquista de 
novos clientes. Para tanto, ele 
está se desligando de algumas 
atribuições cotidianas e repas-
sando-as aos recém-promovidos 
Ana Esteves (vice-presidente 
de operações e negócios) e Má-
rio Paravisi (vice-presidente de 
atendimento).

Dona de contas como Tra-
montina, Azaléia, Stihl e Salton, 
a agência conta ainda com o 
reforço de sua área de serviços 
especializados de marketing. Em 
2005, ela representava 18%, e 
passou dos 20% em 2006.

Prestes a completar 6 anos 
de existência, a Globalcomm é 
outra gaúcha com planos ex-
pansionistas. Depois de investir 
na contratação de profi ssionais 
renomados no mercado local 
para reforçar as áreas de criação, 
mídia e serviços especializados, 
a empresa pretende, em 2007, 

entrar em Santa Catarina ou no 
Paraná. “Estamos terminando 
nosso planejamento estratégico 
para os próximos cinco anos. E 
uma das coisas que defi nimos é 
que queremos ter forte atuação 
na região, ser referência para 
empresas do Sul que atuem ou 
queiram atuar nacionalmente. 
Em pelo menos um dos dois mer-
cados vamos entrar em 2007. A 
prospecção está bem encaminha-
da, principalmente no Paraná”, 
diz Alexandre Skowronsky, um 
dos sócios-diretores da agência.

Associada à Publicis Brasil, a 
agência já tem hoje mais da meta-
de dos clientes com atuação na-
cional — nomes como Calçados 
Ramarim, Memphis e Converse. 

A aposta na expansão, porém, 
não se dará apenas pelo desejo 
de crescer além das fronteiras 
do Rio Grande do Sul: ela deve 
acontecer para atender à neces-
sidade do Bourbon Shopping, 
pertencente ao Grupo Zaffari, 
que abre sua primeira unidade 
paulista (na zona oeste) ainda 
em 2007. A natureza varejista 
do atendimento deverá ser sufi -
ciente para garantir que o novo 
escritório seja auto-sustentável 
desde o início, afi rma Freitas. “A 
partir daí, vamos buscar novas 
contas”, completa.

Independentemente dos re-
sultados da investida, a meta da 
Matriz, para 2007, é crescer não 
menos do que 20%. O percentual  

é o mesmo re-
gistrado em 
2006, sobre um 
volume decla-
rado de R$ 40 
milhões em ver-
bas administra-
das. De acordo 
com Freitas, o 
resultado vem 
do crescimen-
to dentro de 
contas impor-
tantes para a 
agência, como 
Zaffari e Tintas 
Renner; da ma-
nutenção dos 

investimentos da Democrata, fa-
bricante de calçados que, apesar 
de todas as difi culdades enfren-
tadas pelo setor, teria conseguido 
manter os negócios estáveis; e da 
conquista das contas de Alpha-
ville Urbanismo, para a região, e 
Grupo Isdra, dono de fábricas de 
telhas, do shopping Rua da Praia 
e da construtora Astir, dentre 
outros negócios.

Aos 15 anos, a Competence 
tem objetivo muito parecido com 
o da Globalcomm. Mas está mais 
adiantada em seu projeto de 
tornar-se referência para anun-
ciantes da Região Sul com atuação 
nacional, pelo menos no que diz 
respeito a infra-estrutura fora do 
Estado. Segundo João Satt Filho, 
presidente da agência, as metas 
para 2007 incluem a entrada em 
Santa Catarina, o reforço das 
atividades no Paraná, onde a 
Competence já mantém escritório, 
e o desembarque no Nordeste, 
para atender melhor clientes que 
tenham demandas específi cas nos 
mercados da região. 

No Paraná, além da prospec-
ção de novos clientes, a agência 

quer inaugurar um escritório da 
FB.B, divisão dedicada à área 
de consultoria em estratégia de 
negócios e marcas (branding) 
que foi transformada em agência 
independente em 2005. Hoje, 
além da sede, em Porto Alegre, a 
Competence mantém escritórios 
avançados em Foz do Iguaçu, para 
o atendimento da Itaipu Binacio-
nal, conta conquistada neste ano, 
e em Brasília, onde é atendida a 
conta do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, 
com a Ogilvy.

Em receita, a meta declarada 
para 2007 é crescer no mínimo 
20%. Em 2006, o aumento deve 
ter sido de 35%, batendo nos R$ 
18 milhões, segundo Satt Filho. 
Contribuíram para o resultado a 
conquista das contas de Itaipu, 
Sicredi (um dos maiores bancos 
cooperativos do Brasil), Piccadilly 
e Miolo. Também colaborou o cres-
cimento de clientes como rede de 
farmácias Panvel, Móveis Todes-
chini, Lojas Paquetá, Carrefour 
(Sul) e Volkswagen (Sul), além 
das contas institucionais de Sesc 
Rio Grande do Sul e Sebrae.

Fundada em 1999, em Porto 
Alegre, a AG2 é talvez o maior 
expoente gaúcho entre as agências 
de marketing digitais. E também 
um dos maiores do Brasil. Depois 
de chegar à capital paulista, em 
2000, e de estabelecer centros 
de pesquisa em Pelotas (interior 
do Rio Grande do Sul) e São José 
dos Campos (interior de São 
Paulo), a empresa estuda agora a 
possibilidade de criar escritórios 
em novos mercados. De acordo 
com Cezar Paz, sócio-diretor da 
agência, entre os possíveis alvos 
estão Belo Horizonte, Brasília e 
Rio de Janeiro.

Segundo o publicitário, a ini-
ciativa faz parte da estratégia de 
buscar crescimento na faixa dos 
40% sobre os R$ 9 milhões de 
receita declarada em 2006. Outra 
área em que deverá concentrar a 
atenção é a de projetos de comu-
nicação, em função da recente 
aquisição da PopCom, da holding 
Prax, que veio para equilibrar as 
competências dentro da AG2: 
até então, a empresa era forte 
na área de projetos corporativos. 
Neste ano, apesar da saída de 
Lojas Renner, a conquista da GM, 
“cinco vezes maior”, ajudou a 
manter o ritmo de crescimento da 
agência — que varia, diz Paz, de 
30% a 40% por exercício. Entre os 
clientes da AG2 estão Bradesco, 
Embraer, Copesul e AES Sul.

Em relação a 2006, apesar das 
difi culdades existentes no mer-
cado local, o publicitário afi rma 
que a Globalcomm fechou o ano 
com crescimento de 28% em 
receita sobre 2005. O resultado 
seria refl exo, em parte (60%), da 
conquista de novas contas, como 
Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, Shop ping Praia de Belas 
e Jornal do Comércio — além do 
crescimento de clientes impor-
tantes, como a rede Pompéia, 
que atua no chamado varejo 
mole, com 44 lojas. Para 2007, 
a meta é crescer 20%, com três 
novos clientes.

Há seis anos independente do 
Grupo Zaffari, dono de supermer-
cados e shopping centers, onde 
surgiu como agência interna, a 
Matriz trabalha com dois cenários 
para 2007. De acordo com Alberto 
Freitas, sócio-diretor do negócio, 
a dúvida está na forma como a 
agência será expandida, se através 
de associação ou por meio da mon-
tagem de um escritório próprio 
em São Paulo. “Chegou a hora 
de irmos para outros mercados”, 
afi rma o publicitário.

Antônio D’Alessandro: prioridade da DCS é
incrementar atuação em Brasília em 2007
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Text Box
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