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A estratégia usada pelas megaagências multinacionais exigindo que um mesmo grupo de 
publicidade cuide das suas contas na matriz e ao redor do mundo está ditando as regras — e 
restringindo — o mercado das agências brasileiras. Sob influência dos negócios das holdings, 
as filiais desses grupos no País estão roubando contas das agências 100% nacionais, além de 
estenderem seus braços de atuação aos mais lucrativos setores do mercado publicitário, como 
Internet, saúde e varejo. É o caso de 141/Soho Square, Euro RSCG e Neogama/BBH, que já 
colhem bons resultados menos de um ano depois de integrarem as operações com as holdings 
internacionais, com crescimento de até 75%, em 2007.
 
O impacto tem feito as agências brasileiras investirem na prospecção de clientes a fim de 
recuperar eventuais perdas. Um exemplo é a W/Brasil, do publicitário Washington Olivetto, 
que contratou um dos melhores profissionais do mercado, Ronaldo Gasparini, como diretor-
geral de Atendimento e Prospecção. Gasparini começa hoje em seu novo emprego. 
 
Olivetto diz que a perda para os megagrupos não é total, pois no caso de produtos 
direcionados especialmente para um tipo de público, as multinacionais ainda privilegiam as 
agências independentes. Foi o que aconteceu com a marca Solis, da Nestlé, que trabalha a 
imagem de alimentação saudável. Desde que chegou no País, em maio do ano passado, a 
conta da Solis é atendida pela W/Brasil, apesar de a Nestlé optar, geralmente, por filiais do 
grupo que atende a matriz para fazer sua publicidade. 
 
Para Olivetto, como a decisão vem de fora, as agências brasileiras independentes não têm 
opção. "No final do ano passado fomos vítimas do alinhamento com o Credicard Fit, que foi 
comprado pelo Citibank e, mesmo com um ótimo atendimento da nossa parte, o Citi mudou de 
agência mundialmente e perdemos o cliente", conta. 
 
Segundo o publicitário, a arma que as agências brasileiras têm em mãos é fazer um trabalho 
cada vez melhor e estar sempre prospectando, para suprir rapidamente eventuais perdas. "A 
única coisa que temos a fazer é um trabalho tão exuberante que fique muito claro para as 
matrizes que vale a pena continuar com a gente. Mesmo assim, não há certeza que vá dar 
certo", finaliza. 
 
A W/Brasil obteve crescimento de 22% na receita em 2007 sobre o ano anterior e espera 
incrementar em 12% a sua receita neste ano. "Temos de repor uma parte que foi perdida no 
ano passado. E essa é uma expectativa modesta. Devemos superá-la", diz Olivetto. A agência 
tem atualmente contas como Bic, Grandene, Bombril, Grupo Schincariol e Nestlé. 
 
Efeito semelhante aconteceu com a agência DPZ no caso da conta da Avon. Após o WPP, grupo 
controlador da agência 141/Soho Square, ter unificado as operações das suas filiais, a conta 
da Avon, que decidiu alinhar sua conta publicitária em todo o mundo, saiu da carteira da 
brasileira para ser atendida pelo grupo internacional. "Há 14 meses, quando começamos a 
atender a Avon em toda a América Latina, iniciamos uma política agressiva de novos negócios. 
Com uma entrega mais efetiva, fechamos o ano com 32 contas", comentou Mauro Motoryn, 
presidente da 141/Soho Square no Brasil. Mesmo assim, a empresa está atenta a possíveis 
alinhamentos futuros que podem prejudicar seus negócios. "Hoje não temos cliente algum que 
represente mais do que 20% da nossa receita, está bastante pulverizada", afirma Motoryn. 
 
Segmentação 
 
Outra tendência trazida lá de fora, principalmente através de aquisições de agências menores 
por grandes grupos internacionais, é a de segmentação das atividades das empresas de 
publicidade e propaganda. Essa estratégia também está sendo utilizada pela 141/Soho Square, 
que incorporou as agências Basics, da área de Internet, Preview, de saúde e bem-estar e, mais 
recentemente, a Newport, de varejo, por conta da recente conquista do atendimento de 
Marabraz, anunciante que investiu R$ 62,469 milhões em mídia em 2006 e C&C.  
 
O comércio e o varejo são os setores econômicos que mais investem em compra de mídia no 
País, respondendo por 25% da verba nacional, segundo o levantamento Agências e 



Anunciantes, publicado pelo Meio & Mensagem. Entre as varejistas, a Marabraz é a sexta maior 
anunciante.  
 
Já as contas públicas conquistadas em licitações no final de 2007 devem representar em 2008 
cerca de 15% do faturamento da agência. A 141/Soho Square venceu a disputa pela verba da 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e do Ministério do Turismo, 
conquistas que motivaram a abertura de uma filial na capital nacional. A empresa tem clientes 
como Wickbold e Janssen-Cilag (fabricante de medicamentos do grupo Johnson & Johnson).  
 
O braço de tecnologia da 141/Soho deve ganhar impulso este ano. "Em 2008, vamos entrar na 
área de novas tecnologias, com a prestação de serviços na área de mobilidade e com a 
prospecção de empresas do setor de telefonia", disse o executivo. Segundo Motoryn, a 
intenção é enfocar em games, mobile marketing e Internet.  
 
O mesmo acontece com a Neogama/BBH, que, motivada pela crescente conquista de contas 
do setor imobiliário, acaba de estruturar uma unidade de negócios com foco em varejo. A área 
reúne as contas de Klabin Segall, Esfera Empreendimentos Imobiliários, Gveisa - Campos São 
Paulo, além da área de varejo de Renault e terá um novo diretor-geral: Carlos Murilo Moreno.  
 
No caso da Euro RSCG, após uma reestruturação acionária conturbada — com a compra de 
100% das ações da Carillo Pastore pelo grupo francês Havas no ano passado—, a agência 
espera para 2008 um crescimento de pelo menos 30%, com a abertura da filial no Rio de 
Janeiro, a reativação de seu braço digital, a Euro 4D, e a integração do braço de saúde, a Euro 
Life. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2008. Serviços, p. B2. 
 


