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O avanço das empresas brasileiras na Argentina chegou à publicidade. O grupo Totalcom, do 
publicitário Eduardo Fischer, anunciou ontem a aquisição da Smash, empresa de marketing 
promocional fundada e controlada por Diego Echandi, um dos mais premiados publicitários 
argentinos, dentro e fora de seu país.   
 
A Smash desenvolve estratégias de promoção de marcas, tem uma divisão específica para 
marketing esportivo e, além da Argentina, atua também no Paraguai e no Equador. Em seu 
portfólio de clientes estão algumas das maiores e mais importantes empresas instaladas no 
país como Arcor, Citröen, Danone, ESPN, Kraft e McDonald´s.   
 
"Estamos iniciando uma nova forma de atuação com o mercado argentino", afirmou Eduardo 
Fischer ao Valor, pouco antes do anúncio oficial da aquisição da Smash, na sede do tradicional 
Lawn Tennis Club de Buenos Aires. Ele se referia à estratégia de múltipla abordagem de sua 
rede de agências, controladas e coligadas à holding Totalcom. Por meio dessa rede, a Totalcom 
oferece todo tipo de resposta à demanda das empresas por comunicação - do comercial de 
rádio e TV à promoção das marcas a partir de qualquer meio, seja um outdoor, um programa 
de incentivos ou um blog.   
 
"Queremos que nos vejam não só como fazedores de anúncios, mas como uma empresa de 
soluções integradas de comunicação", disse. A expansão da operação argentina também faz 
parte do que Fischer chama de "transnacionalização", através da qual a Totalcom chegou à 
Colômbia, Portugal e México. Fischer chegou na Argentina no auge da crise de 2002 e hoje 
está entre as maiores agências do país, atendendo oito grandes empresas e mais de 50 
marcas.   
 
O publicitário garante não se intimidar pela forte instabilidade econômica: "Nós já passamos 
por tudo isso no Brasil", disse, lembrando que a aposta na Argentina se baseia na reconhecida 
criatividade dos profissionais locais.   
 
Nascida a partir da Fischer América, a Totalcom tem dez empresas no Brasil e no exterior, 
emprega cerca de 500 pessoas e atende mais de 200 clientes. Fazem parte da holding as 
agências de propaganda Fischer América do Brasil, Argentina, Colômbia e Portugal, e a Fala!; a 
companhia de marketing e soluções digitais BG Interativa; a 1Stop, que atua com ativação de 
marketing e promoções; a Alquimia, empresa de marketing de incentivo e fidelização; e a 
Total Estratégia e Negócios (TEN), divisão do grupo dedicada à consultoria, planejamento 
estratégico e auditoria de marcas.   
 
Não foi revelado o valor da aquisição da Smash. Fischer observou apenas que nos últimos 
cinco anos já gastou no total US$ 30 milhões na compra das dez empresas que compõem o 
grupo. O plano é manter a estratégia de aquisições, tanto na Argentina quanto em outros 
países da região.   
 
Segundo o publicitário, no ano passado o grupo Totalcom registrou faturamento de US$ 320 
milhões e a expectativa é chegar a US$ 370 milhões em 2008. A Argentina representa menos 
de 5% da receita global, mas ele disse que a idéia é que, com o crescimento orgânico e novas 
aquisições, o grupo como um todo chegue a 2010 com um faturamento de US$ 700 milhões. 
Nesse contexto, as operações argentinas devem aumentar sua participação para 15% do 
faturamento total.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2008, Tendências & Consumo, p. B4. 


