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Agência concentra prospecção nos clientes de menor porte e crescimento da receita chega a 
30%. Há cerca de dois anos, o publicitário Agnelo Pacheco decidiu que, para sobreviver bem 
no mercado, era preciso mudar a estrutura de sua agência, a Agnelo Pacheco Comunicação.  
 
Depois de ter um portfólio de contas muito concentrado no setor público e ter sofrido com a 
perda de grandes clientes, optou por atacar fortemente o segmento privado, em especial as 
pequenas e médias contas.  
 
A estratégia parece ter dado certo. Hoje, apenas 35% do faturamento da agência estão 
concentrados em contas do governo, número que já chegou a 60%. Atende ao Ministério da 
Saúde, governo do Estado do Rio de Janeiro e Ministério do Turismo. Com o novo mandato, a 
Agnelo Pacheco deixou de atender à conta da Prefeitura de São Paulo, trabalho executado 
durante cinco anos.  
 
Além disso, são 28 contas de empresas privadas, a maioria pequenas e médias. Com isso, 
somente no ano passado a agência cresceu 30% em receita e prevê repetir o mesmo 
desempenho para 2006. "Não podemos reclamar", exalta Pacheco.  
 
Perdas menores  
 
"Com diversas contas de porte menor, quando você perde uma delas não sofre tanto, nem 
mesmo há a necessidade de demitir profissionais", ensina Agnelo Pacheco, profissional que 
durante 19 anos trabalhou na antiga Norton, ao lado de Geraldo Alonso (o pai). A Agnelo 
Pacheco completa 22 anos em 2007.  
 
"Temos hoje escritórios em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, que juntos somam 118 
funcionários", orgulha-se o presidente da Agnelo Pacheco, para quem vender a agência não é 
uma boa idéia. "Só se eu fosse majoritário. Do contrário, não quero. Na história da empresa já 
tive oito propostas e recusei todas", enfatiza Pacheco, ao revelar ainda que a sucessão está 
sendo planejada.  
 
Boa fase em portfólio  
 
Com o objetivo de mostrar aos clientes e prospects o trabalho da agência, Pacheco optou por 
montar um portfólio. A novidade será apresentada ao mercado nesta quinta-feira, em São 
Paulo. O livro traz trabalhos feitos pela Agnelo Pacheco para clientes como Caixa Econômica 
Federal, Banco BMC, Telesp Celular, Hope, Playcenter, All Star, OceanAir, Fisk, Bancorbrás e 
Universidade Ibirapuera. O portfólio é mostrado é on e off-line.  
 
O material é embalado em uma caixa de fósforos gigante e mostra a filosofia da "nova 
Agnelo". "Estamos muito focados nos resultados. Até pelo porte dos clientes, conseguimos nos 
aproximar mais e trabalhar em conjunto a estratégia de vendas", pontua Agnelo Pacheco.  
 
Um dos cases mostrados no portfólio da agência está o da OceanAir, companhia aérea.  
 
Segundo a agência, a Fisk, desde que a Agnelo passou a atender a conta, aumentou de 80 
para 800 o número de ligações diárias recebidas em sua central de atendimento.  
 
Ilustração de fogo  
 
O mote de todas as ações do portfólio é o fogo, lembrado em palavras-chave como "faísca", 
"combustão" e "chama". "Usamos o fogo para mostrar que a Agnelo continua em ebulição e 
que está muito mais centrada em aquecer as vendas e fortalecer a marca de nossos clientes", 
ressalta o publicitário, ao completar: "construir marcas é o segredo para se manter no 
mercado hoje".  
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