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Em busca de reduzir os custos, serem mais competitivas na área em que atuam e diversificar 
os serviços oferecendo aos clientes maior valor agregado, com o objetivo de aumentar a 
lucratividade, agências de promoção e serviços publicitários de médio porte começam a seguir 
a onda de fusões para ganhar musculatura e abocanhar grandes contas, inclusive as 
internacionais. É o caso da paulista Espaço de Comunicação Total, resultado da união das 
empresas Radioação, Tela Brazil e Bongô Produções, cuja expectativa é faturar R$ 40 milhões, 
aproximadamente, neste ano. 
 
As três empresas que compõem a Espaço estão no mercado há pouco mais de 15 anos. Alex 
Tranjan, sócio proprietário da agência, e fundador da Radioação, explica que elas atuam em 
áreas distintas da comunicação como marketing promocional, produção filmográfica e 
fonográfica, mas que juntas, poderiam oferecer maior valor agregado aos clientes, atraindo a 
atenção do mercado ao realizar trabalhos em parceria para grandes agências de publicidade.  
 
"Sempre fazíamos alguma campanha em parceria e percebemos que os trabalhos 
desenvolvidos pelas empresas se completavam. Oferecemos serviços diferentes das demais 
agências e não precisamos terceirizar nossa produção, diminuindo o custo final da campanha", 
diz Tranjan. 
 
Internacionalização 
 
Criada há poucos meses, a empresa conquistou 15 clientes das carteiras das empresas que a 
compõem, incluindo grandes agências como DM9DDB, Leo Burnett, Salles, Fischer América, 
Banco de Eventos e Sight Momentum. Além disso, a Espaço acaba de abocanhar, como parte 
de seu primeiro trabalho internacional, uma campanha promocional de um mês e meio, orçada 
em R$ 800 mil para a incorporadora Buildinvest, para o lançamento do resort Copacabana, 
localizado em Luanda (Angola).  
 
Segundo a empresa, as ações incluem promoção que pagará uma viagem ao Rio de Janeiro 
aos primeiros compradores. A campanha envolve ainda a gravação de um comercial com o 
ator Lázaro Ramos — muito popular naquele país devido às novelas, e blitze com empresários 
locais. 
 
Anteriormente, a Espaço de Comunicação Total, também comandada pelos sócios Marcelo 
Moraes (Radioação), Mario Spagnuolo Jr. (Tela Brazil) e Flávio Franco Araújo (Bongô 
Produções), assinou uma campanha de promoção institucional e de vendas do IbiCard (do 
grupo gigante da área de vestuário C&A) em 28 cidades entre as Regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Sudeste, resultando em aumento de quatro vezes na aquisição de serviços. 
 
De acordo com Alex Tranjan, a estratégia de oferecer três tipos de serviços será um diferencial 
no mercado. "As agências de publicidade e propaganda não terão necessidade de contratar 
dois ou mais prestadores de serviços para desenvolver seus trabalhos, pois nós já temos 
expertise nessas três áreas de atuação", afirma.  
 
Já a respeito desse movimento, Elza Tsumori, presidente da Associação de Marketing 
Promocional (Ampro), aponta a que "isso é uma tendência mundial que apresenta, de um lado, 
a integração de companhias e do outro, a expectativa de vender um serviço completo. A fusão 
de empresas de marketing promocional de segmentos diferentes, mas complementares, é 
proveitosa, pois torna o setor dinâmico e progressista", completa a executiva. 
 
Outro caso na área de prestação de serviços específicos para as agências de publicidade, e que 
está colhendo bons resultados nesse segmento, é o da entrada da agência de marketing 
promocional New Style ao Grupo ABC (ex-B\YPY), de Nizan Guanaes, cuja associação 
aconteceu em agosto de 2007.  
 



A empresa também foi ganhando espaço aos poucos, e assim atraiu a atenção de uma holding, 
interessada em aumentar seu portfólio e em ser ainda mais competitiva com mais opções de 
serviços de valor agregado.  
 
Sendo assim, para Cláudio Xavier, sócio diretor, "a New Style ganha em know-how de gestão e 
tecnologia passados pelo Grupo e que obviamente aumentarão ainda mais o leque de 
oportunidades de novos negócios". 
 
A empresa conquistou as contas da Philips e da Amanco através dos negócios gerados pelo 
grupo e desenvolve trabalhos para a Henkel e para a Parmalat, clientes de outras agências do 
grupo. "Tivemos um crescimento de 60 % e parte disso se deve aos negócios gerados pelo 
Grupo ABC. Nossa meta para 2008 é crescer 25%", finaliza Xavier. 
 
Bons resultados 
 
Em muitos casos, quem era concorrente passou a ser aliado na busca por uma fatia maior do 
concorrido mercado de anunciantes no País, como aconteceu na fusão entre as agências 
Lew'Lara e TBWA, ocorrida em dezembro do ano passado.  
 
A compra de 40% das ações da Prax, holding dos publicitários Washington Olivetto, Gabriel 
Zellmeister e Xavier Llussá e de 15% dos sócios Luiz Lara e Jaques Lewkowicz, deixou a 
TBWA, braço do Grupo Omnicom, com 55% das ações da agência brasileira, agora conhecida 
como Lew'Lara\TBWA. 
 
O vice-presidente de Operações da agência, Márcio Oliveira, fala que "o objetivo era que a 
integração das empresas acontecesse com sucesso e de maneira suave, e que nenhum cliente 
fosse afetado, e, para isso, fizemos um planejamento de todos os clientes". 
 
 
Irremediavelmente, algumas contas não foram renovadas com essa fusão. No caso da 
Lew'Lara saíram Topper, Timberland, Lonas e Coberturas, todas da Alpargatas e Kia Motors, 
conflitantes com Adidas e Nissan, da TBWA. Hoje, a Lew'Lara\TBWA atende em média 20 
clientes entre Häagen-Dazs e Pedigree (Masterfoods), Grupo Schincariol, Bunge Alimentos, 
Natura, Banco Real e TIM. 
 
"Nossa meta é continuar entre as maiores agências do País e crescer mais entre nossos 
clientes, consolidando suas marcas", diz Oliveira. O executivo ressalta ainda que não estão 
focados em prospecção, mas em desenvolver os clientes recém-chegados à agência, contanto, 
a meta para crescimento é conservadora, chegando a 10%. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25  mar. 2008. Serviços, p. B2. 
 


