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As agências de publicidade estão correndo atrás da riqueza gerada pelo setor de agronegócios, 
que neste ano voltou a investir pesadamente em mídia. A Monsanto, por exemplo, aumentou 
sua verba publicitária para alguns produtos, incrementando, portanto, a carteira da Sociedade 
DDP em cerca de 400%. Além disso, outros anunciantes, como Bayer Crop Science, Merial 
Brasil e Connan seguem o mesmo caminho, investindo na divulgação de novos produtos e 
apresentando ao mercado novidades. Todo este movimento despertou o interesse de agências 
como Fischer América, Lew´Lara\TBWA e E* Inteligência Criativa, que estão competindo por 
uma fatia deste mercado multibilionário, responsável por 24% do PIB brasileiro. 
 
O aumento da verba de publicidade na Monsanto refletiu-se nos negócios da agência paulista 
Sociedade DDP. Até o ano passado era atendida apenas a conta do algodão Boldgard, e, neste 
ano, foram conquistados os produtos Soja Roundup Ready e a área corporativa. "A chegada 
dessas novas divisões fez com que a receita do cliente na agência quadruplicasse", ressaltou 
Paulo de Jesus, sócio diretor de Conteúdo. 
 
Liderada também por Daniela Schmitz e Denis Moses, a agência é responsável pelo 
atendimento de 15 linhas de produtos da Bayer CropScience. A expectativa dos sócios é de 
que a fabricante dobre a verba destinada à publicidade neste ano, o que será possível com a 
entrada de novos produtos no mercado. Desde maio de 2007 a Sociedade DDP é parceria da 
Osborn & Barr, agência norte-americana especializada em agronegócios, atendendo também o 
conglomerado farmacêutico alemão. 
 
"A Bayer tem uma sazonalidade diferente da da Monsanto. Ano passado elas investiram em 
um programa de distribuição e, do segundo semestre para cá, começaram a crescer sem parar 
dentro da agência. A Monsanto não investiu tanto em 2007, mas neste ano está mais forte, 
retomando com força as ações de mídia", comparou o sócio diretor. Ainda neste campo, a 
Sociedade atende o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV) e a 
Companhia Nacional de Nutrição Animal (Connan). No total, os quatro clientes respondem por 
20% do faturamento da agência, cuja meta é crescer no mínimo 50% neste ano. 
 
Estrutura 
A Fischer América, já de olho no potencial deste mercado, antecipou-se e criou uma divisão 
especializada em agronegócios, denominada Fischer Agro. A agência é responsável pelo 
atendimento da Monsanto desde 2001 e recentemente faturou a área de Clientes e 
Distribuição da multinacional, cujo trabalho para a multinacional também envolverá a 1Stop, 
agência pertencente à holding Total, controlada pelo publicitário Eduardo Fischer. 
 
"Depois de toda a crise nos últimos anos, o setor está se recuperando com uma velocidade 
absurda. Neste ano foram conquistadas duas novas contas no setor e estamos participando de 
mais outra concorrência para a Merial", afirmou Karina Cesar, diretora da unidade Fischer 
Agro. A executiva lembra que no período em que o setor passava dificuldades, a agência 
sentiu o reflexo diretamente, mas com a nova fase os negócios deverão ser incrementados 
proporcionalmente. 
 
Atualmente a carteira de clientes da Fischer Agro é composta por quatro contas, atendendo 
Dekalb, Yieldgard e Clientes e Distribuição na Monsanto entre outros produtos para a Merial 
Saúde Animal. Para a diretora, a conquista da nova conta da Monsanto e aprovação da Lei dos 
Transgênicos foram alguns dos fatores que levaram o núcleo a crescer 30,5% nos meses de 
março, abril e maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2007. 
 
"Dentro do setor de agronegócios trabalhamos bastante com jobs específicos, considerados por 
nós ferramentas importantes para a conquista de novas contas. A Fischer está participando de 
uma concorrência para a Merial e nossas expectativas em relação a isso são boas", comentou 
Karina. 
 
Licitação 



A Lew´Lara\TBWA entrou na disputa pelo contrato de R$ 12 milhões anuais para o Ministério 
da Agricultura, que desde 2007 está sem agência de publicidade. A empresa está otimista e 
aposta na experiência com o Grupo JBS-Friboi, na marca Swift e na área institucional da Bunge 
para levar mais esta conta à agência. Mais 16 empresas encaminharam ao órgão suas 
propostas técnicas para avaliação, e o resultado será divulgado até o final deste mês. 
 
"Enxergamos este setor como uma grande oportunidade a ser conquistada pelo mercado 
publicitário, já que as empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, precisam 
agregar valor à sua marca, não vivendo apenas do consumidor", disse Luiz Lara, diretor 
presidente. A empresa ainda está em busca de novos clientes neste segmento da economia, 
que só em 2007 movimentou US$ 611 bilhões. 
 
A agência E* Inteligência Criativa, uma das cinco empresas do Grupo Eugenio, que conta com 
os produtos Roundup e Sementes Agroceres da Monsanto, Merial Brasil, inpEV e Associação 
Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais (Asbran), registrou um crescimento de 50% 
em algumas das marcas atendidas, principalmente na Monsanto, no primeiro quadrimestre 
deste ano. Com isso, a projeção de faturamento para 2008 também está na faixa dos 50%. 
"Este tem sido nosso melhor ano desde a concepção da agência. Desde o ano passado, quando 
o mercado de agronegócios voltou a crescer, os investimentos dos anunciantes foram 
acompanhando o bom momento do mercado. Eles saíram de uma postura tímida e apostaram 
no trabalho de ponto-de-venda (PDV) e em campanhas de mídia", analisou Luciana Ceccato, 
presidente da E*. 
 
A Off Field, especializada na ativação below-the-line e focada no mercado corporativo de 
futebol, também entrou na dança das contas e recentemente levou para casa a New Holland, 
de agronegócios, que patrocina o Palmeiras com a marca CASE e, na Itália, a Juventus de 
Turim. 
 
 
Leia mais: 
 
Peralta vence concorrência da Pepsico 
 
 A PeraltaStrawberryFrog venceu a concorrência que vinha sendo realizada pela PepsiCo para 
suas marcas na área de alimentos: Quaker, Toddy, Toddynho e Coqueiro. Todas elas eram 
atendidas pela AlmapBBDO. Participaram da disputa também as agências Africa e DM9DDB. 
 
A conquista das contas de alimentos da PepsiCo soma-se à carteira de clientes da agência, que 
já tem empresas como Natura, Samsung (área digital), Kitchenaid, Microsoft, Universo Íntimo, 
Lindencorp, Azeites Gallo e Caipirinha One. 
 
A PeraltaStrawberryFrog foi aberta há pouco mais de oito meses após associação entre 
Alexandre Peralta e a rede independente StrawberryFrog, fundada em 1999, em Amsterdã, 
pelo canadense Scott Goodson. 
 
Criada há oito anos em Amsterdã, na Holanda, a agência iniciou suas atividades no Brasil em 
meados do segundo semestre de 2007. É a primeira operação da marca internacional na 
América Latina, que já contava, além da sede, com escritórios em Nova York e em Tóquio. 
 
A agência é dirigida pelo publicitário Alexandre Peralta, que desligou-se da Giovanni+Draftfcb, 
onde era vice-presidente de Criação. Antes o executivo passou pelas agências Africa, 
AlmapBBDO, Talent, DM9DDB e W/Brasil. 
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