
Tônica propõe receitas

por Claudia Pereira

m Tônica é uma agência que
JTTlpríma pelo bom relaciona-
mento, daquelas que fazem de
tudo para seus clientes se senti-
rem o mais à vontade possível.
Talvez seja por isso que a cartei-
ra de negócios da empresa esteja
tão "gordinha", com clientes de
peso como Café Pele (conquista-
do em dezembro último), Wow!
(Sufresh e Feel Good), Santher,
Phisalia (cosméticos), Brinque-
dos Bandeirantes, Niasi Cos-
méticos e Ia Pastina e K-Y, da
Johnson&Johnson.

A filosofia utilizada pelos só-
cios Sérgio Lopes e Lee Swain
é a de ter, em primeiro lugar,
clientes satisfeitos, olhar o seu
sucesso e crescimento a médio e
longo prazo. Para isso, a agência
atua apenas com contas em que
a verba não ultrapasse R$ 30 mi-
lhões. "Não queremos trabalhar
com grandes verbas, sei que se
chegar uma conta de R$ 50 mi-
lhões vai mudar nosso modelo.
O foco é mais personalizado,
pois queremos atuar em todos
os projetos justamente para que
o cliente sinta que estamos ao
lado dele o tempo todo", disse
Lopes.

Com esse "jeitinho manso", a
Tônica apresentou crescimento
de 100% em 2007, com fatura-
mento de R$ 5 milhões, e espera
crescer 50% até o final do ano.

Segundo Lopes, o grande
desafio da agência é resolver
o problema de uma marca que
apresenta uma verba menor. No
caso de Santher, por exemplo,
cuidam de Snob e da conta de
BTL (below the line). O executi-
vo diz que a grande competên-
cia da Tônica é ser uma empresa

Divulgação

Lee e Sérgio fazem analogia do seu trabalho com a gastronomia

de comunicação, que faz consul-
toria e pensa em uma melhor
receita para dar resultado. Nesse
sentido, os sócios se comparam
a "chefs" de cozinha: "Fazemos
uma analogia de nosso trabalho
com a gastronomia, pois a recei-
ta é muito pessoal, cada um tem
seu tempero, seu toque especial.
Nossa assinatura diz: 'Tônica, a
receita que dá certo'".

Entre os cases de sucesso
da agência estão ações para os
anunciantes que acabaram vi-
rando um "programa" dentro
de outro programa, como foi o
caso da linha de produtos infan-
tis Tra Lá Lá. A marca lançou
uma banda que precisava de
urna vocalista. Compraram um
horário de merchandising den-
tro do "Programa Raul Gil" pa-
ra escolher uma menina. Todo

sábado duas cantoras-mirins se
apresentavam e uma era elimi-
nada. "A fórmula deu tão certo
que isso passou a ser um quadro
dentro do programa e acabava
que ficávamos vários minutos
no ar", explica Sérgio.

Outro projeto bem-sucedido
foi criado para o desodorante
Contouré, da Niasi, também
dentro do "Programa Raul Gil".
Na ação, diferentes personalida-
des cantavam um jingle criado
pela agência para comunicar o
produto. Jogadores de futebol,
cantores e apresentadores fica-
vam "escondidos" atrás de uma
espécie de biombo, com uma
iluminação onde se via apenas
sua silhueta. A personalidade
cantava a música e alguém do
auditório era escolhido para adi-

•vinhar quem era. "Esse foi outro

caso em que adquirimos um ho-
rário de merchandising e acaba-
mos ficando vários minutos no
ar, devido ao grande sucesso do
quadro".

Lopes classifica ainda o tra-
balho da Tônica como a exten-
são da comunicação das marcas.
Onde o cliente trabalha o mar-
keting e a agência a imagem, as
soluções para que o nome do
anunciante possa ser memoriza-
do sem que ele gaste muito ou
precise de soluções de arquivos,
superproduções cinematográfi-
cas. "A primeira coisa que per-
guntamos aos nossos clientes
não é a verba de que ele dispõe,
mas sim qual o seu faturamento.
Só entendendo o negócio é que
poderemos trazer e executar a
melhor forma de comunicação",
finalizou o executivo.
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