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Dois modelos são analisados: um com rede independente e outro com grupo já presente no 
Brasil.  
 
O sócio-diretor da agência Adag, Celso Piratininga Jr., diferentemente de alguns publicitários 
brasileiros, não pretende resistir à idéia de vender sua agência de propaganda, presente no 
mercado há 37 anos, ou mesmo de fazer parcerias internacionais. Pelo contrário. De acordo 
com Piratininga Jr., qualquer um dos dois modelos poderá trazer à Adag um know-how que 
representará o futuro da agência. No momento, portanto, afirma que há duas propostas de 
negociação, sendo que uma delas deverá ser concretizada até o fim deste ano. "Estou, 
inclusive, indo ao Festival de Cannes, onde poderei ter mais proximidade com os convites", diz 
Piratininga Jr, ao revelar que a agência está em busca de uma "internacionalização".  
 
Uma das propostas envolve um grupo internacional, já presente no País. A negociação 
começou por meio da agência local, da qual este grupo é sócio. Piratininga Jr. não revela 
nomes, mas diz que a outra proposta, de entrar para uma rede internacional independente, 
também é atraente. "Temos cliente com negócios no exterior e, na hora de trabalhar com uma 
campanha lá fora, teríamos um parceiro internacional. Os trabalhos da agência estão indo 
nesta direção", aposta o sócio-diretor da Adag, agência que hoje tem 100% de seu patrimônio 
concentrado nas mãos da família - a agência foi fundada por seu pai.  
 
O publicitário conta que há dois anos a Adag vem revendo seu modelo de atuação. "No 
momento, o que caracteriza a empresa é o fato de ter seu trabalho baseado no planejamento 
de marketing, o que inclui toda a distribuição e ativação de marca, também o PDV."  
 
As diferentes necessidades dos clientes - entre eles Besni, Editora Abril, Nossa Caixa 
(institucional), China in Box - fez com que a Adag criasse também núcleos de trabalho, 
conforme as áreas. "Com isso, temos equipes exclusivas para cada cliente. Isso permite que os 
funcionários possam ser especialistas naquele segmento", explica Piratininga Jr., ao comentar 
ainda que os clientes da Adag têm verbas anuais que variam de R$ 5 milhões a R$ 15 milhões, 
ou seja, de pequeno e médio porte. "Este modelo permite uma resposta mais pertinente àquilo 
que o cliente realmente precisa."  
 
Em busca desta internacionalização citada por Piratininga Jr., a empresa teve uma associação 
recente com o publicitário Alvaro Novaes, ex-presidente da JWT, a qual acabou não dando 
certo.  
 
O sócio-diretor da Adag faz questão de lembrar que não há pressa no fechamento do negócio 
com estrangeiros. Porém, acha inevitável que ocorra, ainda que a família passe a ser 
minoritária, modelo utilizado pelos grupos internacionais presentes no Brasil. "Não me 
incomodo de não ser o controlador, desde que consiga ter um grau mínimo de autonomia. Esta 
não é uma decisão de última hora. Antes mesmo da passagem de Alvaro Novaes já 
pensávamos nisso", esclarece Celso Piratininga Jr.  
 
Em 2006, com a conquista da conta institucional da Nossa Caixa, o publicitário diz que a Adag 
cresceu 97%. O contrato já foi renovado para 2007. Diz o publicitário que cerca de 30% do 
faturamento da agência vêm de conta pública. Sobre prospeção, há quatro setores que a Adag 
se concentra mais fortemente: franquias, alimentos, tecnologia e responsabilidade social. 
"Atuamos em algumas delas, mas queremos nos fortalecer. Além disso, estamos em busca da 
ampliação de nossos negócios. Por isso, o foco no internacional", arremata.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 abr. 2007. Comunicação, p. C6. 
 


