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Fala! cresce com varejistas e
já planeja uma reestruturação
Com dez novos clientes
do ano passado até
agora, a agência totaliza
31 clientes e uma receita
de R$ 275,554 milhões
em compra de mídia, e
anuncia investimentos

SÃO PAULO

A um mês de promover a entrada
das redes Elektra (de varejo) e Az-
teka (bancária) no Brasil, empre-
sas do bilionário mexicano Ricar-
do Salinas, a agência Fala! anun-
cia uma grande reestruturação,
que prevê contratações em áreas
estratégicas, como Planejamento
e Criação, além da abertura de
umafilialno Rio de Janeiro.

A movimentação é motivada
pelo crescimento acentuado re-
gistrado no ano passado, que se
mantém este ano, com a chegada
de dois clientes novos. A agência
encerrou o ano com 28 clientes,
oito deles conquistados ao longo
do ano. "Alémde termos conquis-
tado oito contas novas em 2007,
tivemos um crescimento grande
dentro dos próprios clientes e va-
mos acompanhar a expansão",
disse Allan Barros, presidente da
Fala!, que aponta alta de 210%
nos resultados da agência em
2007, sem abrir o faturamento
atual—até setembro do ano pas-
sadoeradeR$ ISOmilhões.

Só em compra de mídia, o ran-
king do Ibope Monitor aponta
um crescimento de 156% no ano
passado, totalizando uma receita
de R$ 275,554 milhões. O resulta-
do fez a agência saltar 13 posições

no levantamento anual do insti-
tuto, da 46a para a 33a colocação.
"Conseguimos um desempenho
muito melhor no ranking em
2007, mas a receita que tivemos
com um dos nossos maiores
clientes, o grupo Salinas, não apa-
rece no levantamento",
explicao empresário.

Uma das razões
apontadas por ele é que
a principal ação realiza-
daparaocliente—aim-
plementação de um
megacentro de com-
pras e entretenimento
paraaElektrana Cidade
do México, intitulado
"Vive Elektra", inspirado
no modelo da "Super
Casas Bahia"—não ge-
rou compra de mídia
aqui no Brasil. Aempre-
sa mexicana aplicou
aproximadamente US$
8 milhões na promoção
de seu evento, realizado em de-
zembro do ano passado.

O grupo mexicano investirá
cerca de US$ 25 milhões na aber-
tura de 25 pontos-de-venda, en-
tre lojas da rede Elektra e unida-
des do banco Azteka. Uma das
maiores varejistas de eletrodo-
mésticos e móveis do mundo, a
Elektra, inaugura duas lojas em
Recife (PE), nos dias 26 e 27 de
março. Em 2006, a rede aboca-
nhou US$ 3 bilhões dos US$ 5 bi-
Ihõesdereceitado grupo.

Embora a expectativa de ex-
pansão do cliente seja grande, o
publicitário ressalta que as pri-
meiras ações para divulgar a en-
tradadas empresas do grupo Sali-
nas no Brasil não devem resultar

em um grande volume de com-
pra de mídia. "Vamos começar
gradativamente, de acordo com o
número de lojas. Num primeiro
momento, faremos mais ações de
marketingdireto, nas proximida-
des daslojas", pontua.

O executivo acrescen-
ta que a agência não
atuará de forma inde-
pendente em relação à
agência matriz do gru-
po, a i-Latina. "Traba-
lharemos integrados,
mas, diferentemente do
quefoifeito na expansão
do grupo em outros paí-
ses, faremos um traba-
lho mais específico para
o mercado brasileiro",
explicao executivo.

Expansão
Além de se prepararpara
atender às novas de-
mandas, que além do

grupo Salinas também incluem a
divulgação da nova marca da Da-
vene para cabelos, a Elsie Claire, o
portalWebmotors e aconstrutora
Tenda, a agência está se organi-
zando para atender ao cresci-
mento de seus clientes no ano
passado. A expansão de clientes
de áreas extremamente aqueci-
das, como de revenda de veículos,
como é o caso das concessioná-
rias do grupo Carrera, da General
Motors, já está impulsionando
investimentos. "Por conta do
crescimento desse cliente no Rio
de Janeiro, vamos inaugurar um
escritório na cidade, aindano pri-
meiro semestre", adianta. Atual-
mente a agência conta com escri-
tórios em Belo Horizonte, Salva-

dor e Porto Alegre, além da sede,
emSão Paulo.

Outro cliente que aumentou os
investimentos é a rede de varejo
gaúcha Colombo, que a agência
atende na Região Sudeste. "A Co-
lombo está vendendo mais na re-
gião de São Paulo e aumentou em
mais de 60% o investimento em
mídianaregião", completa.

Por conta deste crescimento, a
agênciairáampliar seu quadro de
colaboradores, com foco nas
áreas estratégicas. "Estamos fa-
zendo um trabalho forte de rees-
truturação nas áreas de Criação,
Planejamento e Mídia. Boa parte
do investimento que faremos es-
tá atrelada às contratações, que
dependem do perfil dos profis-
sionais que vamos contratar", co-
menta o empresário, sem abrir
detalhes quanto ao número de
contrataçõeseainvestímentos.

Perfil
Atualmente aFala! conta com 110
funcionários, um crescimento
superior a 70% em menos de dois
anos de existência. Ao criar a
agência, em abril de 2006, o ex-di-
retor de Marketing da rede de Sa-
muel Klein contava com 30 pro-
fissionais vindos de Young &Ru-
bican e Casas Bahia. "Crescemos
muito rápido", resume o publici-
tário, que comanda a agência
mesmo após ter vendido 55% do
capitalaoGrupoTotal.
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