
epois de um período de desaquecimento
acentuado nos anos de 2005 e de 2006
— provocado pela crise do agronegócio,
principal engrenagem da economia do

Estado, cujo desempenho foi
prejudicado pela queda dos
preços dos grãos e da cotação
do dólar —, o Mato Grosso vol-
tou a experimentar crescimen- l
to a partir de 2007, situação l
que se repete neste ano com
maior intensidade. Em uma
das pontas desse processo, o
mercado publicitário local é
beneficiado com o aumento
do poder de compra da po-
pulação, principalmente das
classes C, D e E, e espera um
ano de ascensão.

"A recuperação da agroe-
conomia injetou novamente
capital no mercado e, princi-
palmente, melhorou o ânimo
do empresariado, que andava
muito cabisbaixo e voltou
a investir", analisa Gustavo
Vandoni Pereira, diretor geral
da FocusFCS. As agências, por
sua vez, acompanham o ritmo
de expansão e investem no
próprio negócio. Pereira, por
exemplo, anuncia que preten-
de inaugurar até o final deste
mês uma estrutura da Focus-
FCS em Porto Velho (RO) e em
uma outra importante capital
que, por questões estratégicas,
não pode ser divulgada (a Fo-
cus já tem filial em Brasília).

Na Barradas Comunicação,
a ordem é ampliar o leque
de serviços e acompanhar
as tendências do mercado.
Carlos Barradas, proprietário
da agência, disse que há dois
anos criou um departamento
de assessoria de imprensa para
atender as contas de clientes
da própria agência, e a área
acabou incrementando a car-
teira. Ele lembra que a mesma
coisa aconteceu no início de
2007, quando investiu em um
departamento de web para
atender a demanda de alguns
clientes. O resultado, segundo
ele, superou as expectativas, a
tal ponto que começou a atrair
novos anunciantes a partir do
serviço.

"Percebemos que o públi-
co está cada vez mais ligado
na internet, e as estratégias
virais ganham força. Fomos
a primeira empresa de co-
municação do Mato Grosso a
iniciar um trabalho viral que,

mesmo embrionário, já surtiu efeitos muito positivos
aos clientes que decidiram investir nesse meio", diz
Pereira, da FocusFCS, ao lembrar que esse trabalho
é desenvolvido por um departamento exclusivo para

Samantha Col Debella: empresas entendem a comunicação
como ferramenta necessária para alavancar seus negócios
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Luiz Gonzaga: Genius Publicidade incrementa carteira cora
demanda dos departamentos de conteúdo e de marketing político

cuidar das ações dos clientes na web.
A necessidade de se criar um departamento

especializado em internet deve-se principalmente
pela falta de fornecedores qualificados no mercado,
segundo Álvaro de Carvalho, diretor da jovem Soul
Propaganda, que está completando três anos de atu-
ação e prepara-se para inaugurar neste ano uma nova
sede com mil metros quadrados de área construída.
"Criamos também o departamento de adequação

técnica, que ajusta as propostas dos
criativos às técnicas de comunica-
ção, pela falta do profissional com
perfil técnico/criativo ou criativo/
técnico. Nesse caso, tentamos suprir
essa necessidade com assessoria de
outros profissionais", argumenta.

No caso da Genius Publicidade,
os departamentos que surgiram para
atender as novas demandas foram os
de conteúdo e de marketing político.
"Percebemos o diferencial da área
de conteúdo, cuja função é ajudar a
criação com um briefing estratégico
que tem como objetivo se aprofun-
dar ainda mais nas demandas do
cliente. Já com o departamento de
Inteligência Eleitoral estamos ofi-
cializando o know-how de 12 anos
que a agência tem no setor", fala
Luiz Gonzaga Júnior, presidente da
Genius e do Sindicato das Agências
de Propaganda do Mato Grosso
(Sinapro-MT).

Por sua vez, a ZF Publicidade
criou há três anos e meio a divisão
de Eventos e há um ano e meio a
de Promo. A motivação original foi
a constatação do movimento de

migração das verbas, mas as áreas acabaram atrain-
do novos clientes. "A Unimed é uma conta nossa
de eventos e a Renosa, distribuidora da Coca-Cola,
uma de promo. Nesse ano vamos investir R$ 400 mil,
principalmente em pessoal. Em março contratamos
quatro pessoas e agora temos 17 funcionários", ex-
plica Ziad Fares, diretor da agência.

Por tudo isso, as agências locais esperam colher
bons resultados neste ano.

Carvalho, da Soul Propaganda, de-
clara que a expectativa é atingir a casa
dos 90% de crescimento em relação a
2007, ano em que o faturamento evo-
luiu 136%. "A nossa meta é expandir
40% em relação a 2007, mas tudo
leva a crer que, frente ao aquecimento
econômico nestes primeiros meses do
ano, conseguiremos ultrapassar esse
percentual", projeta o diretor geral da
FocusFCS.

A mesma dose de otimismo é dada
por Fares, da ZF Publicidade, que prevê
um faturamento 23% superior ao ano
passado. "Novas contas e maiores in-
vestimentos dos clientes ativos são os
principais fatores", justifica, destacando
que em janeiro os números da agência
foram 70% superiores ao de 2007.

Outro fator que tem colaborado
para o fortalecimento do mercado, de
acordo com os publicitários, é a postura
das empresas em relação às ferramen-
tas de comunicação. "O mercado está
em processo de expansão porque as
empresas cada vez mais entendem a co-
municação como ferramenta necessária
para alavancar seus negócios. Isso abre
novas frentes para as agências. A DMD,
a partir do momento em que ampliou
seu foco de atuação, conquistou um
perfil diferenciado de clientes que até
então não faziam uso dos serviços pu-
blicitários, como usinas hidrelétricas,
empresas de transporte coletivo e enti-
dades de classe", salienta Samantha Col
Debella, gerente operacional da DMD
Comunicação.

A agência, pertencente ao Grupo
Gazeta de Gomunicação, tem expec-
tativa de registrar um crescimento no
faturamento da ordem de 20% com os
atuais clientes. "Também estamos prós-

pectando empresas do setor privado e aguardando o
resultado de licitações públicas das quais participa-
mos, o que pode gerar resultados ainda melhores no
faturamento da empresa", analisa Samantha.

Para Crispim Iponema Brasil, diretor da Casa
D'Idéias Marketing e Propaganda, o mercado está
fervilhante. "O poder público tem feito as concor-
rências, e o mercado corporativo entendeu que em
um cenário de economia estável é preciso ter plane-
jamento e investimento a médio e a longo prazos. Os
sinais da macroeconomia estão ajudando, e o preço
de commodities também. A necessidade das empresas
de outros Estados de investir no mercado mato-gros-
sense está deixando a concorrência muito acirrada, e
isso também tem sido muito salutar", pontua.

Brasil espera que sua agência incremente seus nú-
meros em torno de 25% em relação ao ano passado,
desempenho que será motivado pelo crescimento
dentro dos atuais clientes e conquistas de novos.
Carlos Barradas, da Barradas Comunicação, também
projeta um bom crescimento a partir das conquistas
recentes e do aumento do trabalho dos clientes já na
carteira. "Queremos crescer 20% sobre 2007, que foi
nosso melhor ano em resultado financeiro", almeja.

Fernando Murad
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Gustavo Vandoni Pereira: FocusFCS prepara-se para inaugurar
até o final deste mês uma estrutura em Porto Velho
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