


cer um ponto final, visto que a pro-
posta da agência é justamente a de
promover o contínuo repensar.

De definitivo, apenas a ambição
de ser a agência dos sonhos, tanto
dos anunciantes como de sua equi-
pe, e trabalhar com relevância para
a sociedade como um todo. Para
tanto, ao longo do ano passado, os
fundadores da R.EPENSE — Dias,
presidente; e Gutierres, vice-presi-
dente de atendimento/planejamen-
to e gerente-geral da operação pau-
lista — cercaram-se de profissionais
de primeira linha, com idéias e
ideais afins, ampliando seu staff
(em São Paulo e Rio de Janeiro)
com a contratação dos executivos
associados Marco Antônio de Almei-
da, vice-presidente de criação do
escritório paulista; Flávia Paranhos,
vice-presidente de criação e geren-
te-geral da unidade carioca; Vivian
Fasca, diretora de atendimento/pla-
nejamento para o Rio de Janeiro; e
Pio Borges, conselheiro e consul-
tor estratégico.

Juntos, lideram um time integrado
por cerca de 80 profissionais espe-
cializados em propaganda, internet,
design, marketing direto e promocio-
nal, mas capazes de transitar com
naturalidade por todas as áreas, as-
segurando a concepção e execução
de planos de comunicação holísticos,
sempre formatados com imparciali-
dade disciplinar. Complementando o
core business da agência, um grupo
de parceiros estratégicos empresta seu
talento em campos específicos, como
música, moda, arquitetura e urbanis-
mo. "Trata-se de uma revisita ao con-
ceito de comunicação 360°, ao qual
impingimos total imparcialidade nas

recomendações estratégicas e criati-
vas, com desapego dos meios tradicio-
nais, e uma atenção especial à reputa-
ção da marca", promove o presidente
da R.EPENSE.

Com essa fórmula, em apenas um
ano de operações efetivas, a agência
compôs uma privilegiada carteira de
clientes, da qual fazem parte empre-
sas e instituições como Banco Itaú,
Bob's, Boehringer, Cremer, Cultura
Inglesa, Editora Abril, Electrolux,
Fundação Abrinq, Grupo Multiplan,
HSM, Microsoft, Oi, Organon,
WWF/Brasil e Xuxa Produções, entre
outras que aderiram à proposta de
repensar, junto à agência, sua comu-
nicação e estratégias mercadológicas,
otimizando as manifestações de suas
marcas nos mais diversos pontos de
contato com o target.



Corrente do

Os modelos de remuneração tam-
bém foram revistos. Flexíveis, trans-
parentes e sem base nas comissões
tradicionalmente praticadas pelo
mercado, são analisados conside-
rando-se as necessidades específi-
cas de cada cliente, sistema que
tanto pode permitir a adoção de
um fee, como de um fee acrescido
por ganhos variáveis ou, simples-
mente, por meio da chamada parti-
cipação por performance.

Mas, para a R.EPENSE, nada é
mais gratificante do que a oportuni-
dade de construir e fortalecer marcas,
primando por sua reputação, traba-
lho cujo valor é imensurável. "O
brand reputation zela pela entrega do
que foi prometido, sem dissonância
cognitiva, e pelo engajamento susten-
tável de empresas, produtos e serviços
em causas sociais, visto que as próxi-
mas gerações darão importância cres-
cente a esse aspecto", esclarece Dias,
constatando que ainda mais impor-
tante do que criar um novo projeto
social ou de sustentabilidade é co-
nhecer e colocar-se a serviço dos que
já existem e carecem de apoio.

Por essa razão, em novembro a
agência surpreendeu o mercado
com o lançamento da revista Think
& Love, publicação que reúne em
72 páginas uma série de artigos e
entrevistas com personalidades e
profissionais de renome em suas
áreas de atuação, com o objetivo de
motivar o repensar da comunicação,
da sociedade, do indivíduo e da
ética empresarial.

Entre outros convidados, a edição
de estréia contou com a participa-
ção do estilista Fause Haten, que
discorreu sobre a moda na mídia e
no social; do empresário Oskar
Metsavaht, proprietário da grife



Osklen, cujas criações são elabora-
das com materiais sustentáveis, como
lonas de caminhão recicladas, látex
da Amazônia e cânhamo; a Rainha
dos Baixinhos e Angélica Goulart,
diretora administrativa da Fundação
Xuxa Meneghel, que atende 1.600
pessoas de comunidades carentes; e
o papa do marketing Philip Kotler,
segundo o qual não há dúvida de
que, cada vez mais, o público espe-
ra que as empresas analisem suas
responsabilidades corporativas em
relação à sociedade.

Com periodicidade trimestral e
uma tiragem inicial de 4.000 exem-
plares, Think & Love é distribuída
gratuitamente aos clientes da agên-
cia, prospects e formadores de opi-
nião. A publicação também está
sendo comercializada na Livraria
Cultura, sendo que o lucro arrecada-
do em cada edição é destinado a uma
entidade distinta.

Reconhecendo a oportunidade que
tem em mãos como dirigente de agên-
cia, Dias faz questão de lembrar que
o poder de alavancagem dessas inicia-

tivas está com os que possuem força
política, exposição na mídia e recur-
sos financeiros capazes de assegurar
a longevidade desses movimentos.
Portanto, certamente os empresários
ou gestores de comunicação e marke-
ting poderão fazer toda a diferença na
construção de um mundo melhor.
Pense nisso. E repense.
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