
 

Que tipo de agências está respondendo mais rapidamente às transformações pelas quais 
passa o mundo da comunicação atualmente e ao mesmo tempo tem conseguido produzir 
trabalhos realmente inovadores? Tenho buscado a resposta a essa questão há um bom 
tempo e, confesso, não está nada fácil encontrá-la. Há alguns anos, venho observando 
que existem algumas agências no cenário global que estão se adaptando mais 
rapidamente ao contexto atual de mudança e por isso tem se destacado. 
 
Esta Reportagem Especial é a materialização de um projeto acalentado há algum 
tempo de visitar pessoalmente a sede dessas agências, ir direto à fonte. Mais do que 
entrevistar os sócios, presidentes ou as pessoas-chaves, a idéia é conferir de perto como 
elas funcionam por dentro, seu modelo de atuação, estrutura e clima. A primeira viagem 
foi feita em novembro passado, quando tive a oportunidade de visitar a Santo, em 
Buenos Aires. Em fevereiro, uma outra viagem, que incluiu os destinos Miami, Nova 
York, Londres e Amsterdã, consolidou o projeto com minha ida à sede das demais 
agências, cujos relatos puderam ser acompanhados no blog Diário de Bordo. 
 
A proposta foi abordar um conjunto de agências com perfis diferentes para que a 
amostra fosse abrangente e ao mesmo tempo rica em termos de modelos a serem 
analisados. Umas são pequenas, novas e ágeis, as badaladas hotshops; outras já 
ganharam bastante musculatura com operações em diversas cidades mundo afora, mas 
ainda continuam independentes; e outras ficam em um modelo híbrido, associaram-se a 
uma rede global, mas mantêm-se fiéis às suas origens. 
 
Há algumas características comuns a todas elas, que fazem com que possamos chegar a 
algumas conclusões sobre o que faz com que essas novas marcas do cenário publicitário 
mundial se diferenciem. Em primeiro lugar, a maioria delas surgiu a partir da segunda 
metade dos anos 90 e, portanto, nasceu sob o signo da mudança que a revolução digital 
provocou no marketplace nessa última década. 
 
Uma outra característica muito importante e comum a todas elas também é o fato de que 
alguns clientes globais de peso – especialmente empresas como Coca-Cola, Nike e 
Unilever – estimulam o surgimento desse tipo de agência. Várias delas desenvolvem 
projetos específicos para algumas dessas marcas que podem ser pontuais e locais, mas 
outros se transformam em conceitos criativos globais e são exportados para diversos 
países. 
 
E nessa relação há uma inversa proporção entre  



o tamanho desses clientes globais e o dessas agências. Grande parte delas são operações 
pequenas ou médias, com cerca de 60, 70 pessoas, às vezes até menos. Ou seja, as 
megaestruturas já não são mais garantia de capacidade de resposta e eficiência. Em 
muitos casos, significam exatamente o contrário. 
 
É necessário salientar que todas as agências analisadas atuam em mercados cujo modelo 
publicitário prevê a separação entre criação e mídia, diferente do modelo brasileiro. Por 
isso, as estruturas são mais enxutas e focadas exclusivamente em criação. 
 
Se há uma receita para o destaque dessas agências no ambiente atual, ela passa pelo 
estabelecimento de um clima interno mais leve, informal, que realmente estimule a 
liberdade individual, criando um círculo virtuoso entre prazer, inovação e sucesso. Um 
modelo de produção muito mais em sintonia com o estilo Google do que com o 
fordismo do século XX. 

E nós aqui no Brasil? 

 
Está claro que há espaço para vários modelos e não existe um único que irá ser mais 
competitivo no futuro. Mas uma olhada nas empresas focadas nesta Reportagem 

Especial deixa claro que nos encontramos hoje diante de uma dificuldade cada vez 
maior de diferenciação entre as agências aqui no Brasil. 
 
O fato de o nosso modelo de negócios ser diferente do das agências sob os holofotes 
aqui não pode ser a principal justificativa para que a criação tenha perdido a importância 
nos processos de concorrências, tendência que parece ter se acentuado recentemente. 
 
Há espaço para o Brasil resgatar o brilho que ainda tem no mercado global, fruto de 
uma reputação construída nas últimas duas décadas do século passado e que nesses anos 
2000 ficou um pouco apagado. Olharmos mais para o mundo e não nos fecharmos tanto 
dentro do nosso próprio mercado talvez seja a única saída para que não corramos o risco 
de virarmos adaptadores de campanhas globais, como já tem acontecido. 
 
A boa notícia é que uma das áreas mais estratégicas hoje para construir um cenário mais 
competitivo nos próximos anos, a Digital, é onde o Brasil está mais forte não só 
criativamente, mas também com o surgimento de uma safra de profissionais com perfil 
“menos engessado” e, exatamente por isso, mais inovador. Não é à toa que temos 
exportado esse tipo de talento para diversos países.  

 

Em três anos, agência desponta como a principal hotshop da América Latina e acaba de 
abrir escritório em Londres para atender à demanda global 



 

Os sócios Maxi Anselmo e Seba Wilhelm 

Ao completar três anos, a Santo se insere efetivamente no mercado global de 
publicidade com a recente abertura de seu escritório em Londres. Criada pelos sócios 
Maximiliano Anselmo e Sebastian Wilhelm — mais conhecidos como Maxi e Seba —, 
em janeiro de 2005, a agência instalada em um charmoso galpão localizado no limite 
entre os bairros de Palermo e Vila Crespo, em Buenos Aires, é a materialização de um 
projeto amadurecido por um bom tempo pelos dois profissionais que haviam trabalhado 
juntos nos anos 90, na Agulla & Baccetti, o celeiro de boa parte da nova geração de 
criativos do país.  

Com a crise econômica argentina, cujo auge se deu entre os anos de 1999 e 2001, vários 
profissionais de criação do país mudaram-se para a Europa — especialmente Espanha e 
Inglaterra — em busca de melhores oportunidades. Seba foi um deles. No início da 
década atuou na Mother, de Londres, e na Wieden + Kennedy, de Amsterdã. 

Maxi, por sua vez, permaneceu na Argentina. "Eu tive medo de perder a essência. Eu 
falava com os amigos que tinham ido para a Espanha e com outros que tinham ido para 
outros países e eles haviam se "desargentinizado" um pouco. Para mim, alguém que tem 
essência é alguém que tem algo a dizer, e se eu perdesse isso não teria nada a dizer", 
explica. 

Passada a crise, Seba voltou a Buenos Aires e logo depois o projeto da dupla se 
materializou. "A Santo é a resposta a tudo o que a gente não gostava. Fizemos uma lista 
de todas as merdas da publicidade e estamos tratando de ficar longe de algumas delas", 
diz Maxi, que é diretor de arte por formação. Uma das coisas dessa lista que os sócios 
da Santo procuram evitar na agência é a falta de transparência. E essa postura mais 
aberta se reflete na relação com os clientes e, especialmente, com os talentos que fazem 
parte do enxuto time de 24 funcionários da agência. 

"A verdade é que todos estão comprometidos e apaixonados pelo que fazem. Sermos 
poucos é muito bom. A Santo é muito aberta, as finanças da agência estão disponíveis 
para todo mundo. Todos aqui sabem quanto a Santo cobra e quanto ganha e, assim, 
repartimos uma parte dessa receita com os empregados. Se a empresa vai bem, todos 
têm que estar indo bem também. Eu convivi com essa coisa de o dono da agência 
comprar uma Ferrari com o dinheiro que ele ganhou graças à minha campanha, que eu 
fiz no fim de semana. Eu não quero que os funcionários da Santo sintam isso." 



Ao saber o que evitar, a partir de experiências anteriores, Maxi e Seba também se 
inspiraram, por outro lado, em várias agências e profissionais que admiram para criar 
uma empresa com identidade própria: "Muitas agências nos inspiraram e vários 
criativos também: Wieden + Kennedy, KesselsKramer e Washington Olivetto, por 
exemplo. Procuramos fazer uma agência que fosse uma espécie de mescla de diversas 
coisas que nos inspiraram". 

Olhar para fora 

Um dos fatores que explica em parte o rápidosucesso da Santo é o fato de ser voltada 
para o mundo. "A agência está em Buenos Aires, mas Buenos Aires está no mundo. 
Fizemos a empresa aqui porque nossas famílias estão aqui, mas ela poderia estar em 
qualquer lugar, poderia estar no Rio ou em Amsterdã. Tivemos a sorte de Buenos Aires 
ser uma das capitais globais. E a globalização não é um jogo de países, é um jogo de 
cidades. É Buenos Aires que eu vejo nesse mapa, não a Argentina. E isso eu acredito 
que ajudou muito a Santo." 

Além disso, segundo Maxi, faz parte da personalidade do argentino estar atento ao que 
ocorre na Europa. "Uma parte de ser argentino consiste em estar às margens do Rio da 
Prata olhando a Europa. Isso é ser argentino, é estar olhando pela janela para ver o que 
acontece lá fora." 

Essa característica de internacionalização já foi dada logo na largada da agência, ao 
ganhar uma concorrência global conduzida pela sede da Coca-Cola, em Atlanta, antes 
mesmo de ter uma sede. O projeto vitorioso para um job da Coca-Cola Light, que bateu 
concorrentes formados por grandes redes globais, foi, nas palavras de Maxi, criado em 
uma mesa de bar. 

"Ao ter colocado em um mesmo nível dois indivíduos em um bar e equipes enormes de 
grandes agências, a mensagem que a Coca-Cola está nos dando é: 'Queremos uma idéia, 
meninos, todo o resto é besteira'". 

Desde então, a trajetória da agência é ascendente. Rapidamente, começou a desenvolver 
também trabalhos para a Unilever, e hoje tem as contas das marcas Ala e Lux da 
multinacional anglo-holandesa. 

"Pensávamos que os primeiros clientes que iam nos chamar seriam as lojas aqui de 
perto, e o que descobrimos foi que, na verdade, os grandes clientes são muito mais 
audaciosos do que os pequenos. Sinto que eles dizem: 'Eu já tenho tudo; a única coisa 
de que necessito é uma idéia, e uma idéia pode ser pensada por um senhor em um bar. 
Eu não preciso de uma agência com elevador e uma sede enorme para que me tragam 
uma idéia". 

O projeto em questão, responsável pelo início da trajetória bem-sucedida da Santo, teve 
início com o comercial "Aplauso", que comunicou o relançamento de Coca-Cola Light, 
em 2005. A idéia do filme era estimular as pessoas a experimentar o novo. O aplauso 
foi a metáfora para identificar pessoas que tomaram atitudes e mudaram a direção da 
sua vida. 



Tendência sem volta 

Na opinião de Maxi, a tendência de grandes anunciantes globais passarem a adotar esse 
modelo de trabalho, de contratar pequenas agências ao redor do mundo responsáveis 
pela estratégia criativa e de incumbir suas redes globais da execução e adaptação nos 
diversos mercados, é uma tendência sem volta. 

E é essa certeza que fez a Santo abrir o escritório em Londres. A entrevista com Maxi 
foi realizada no final de novembro, antes de essa notícia vir a público. Esse movimento 
está sendo feito com muita cautela, e Maxi evita falar sobre isso em contatos mais 
recentes por e-mail. 

Apenas cerca de 30% da produção da Santo é voltada para o mercado local. Todo o 
restante tem como foco o mercado internacional. Para a Unilever, a agência trabalha 
para Ásia e Europa, e para a Coca-Cola, Estados Unidos, Europa e América Latina. Os 
clientes argentinos são a Telecom, a Arnet (provedor de acesso à internet em banda 
larga), o jornal Clarín e a marca de vinhos Navarro Correas. "Agora só nos falta um 
cliente brasileiro", brinca Maxi. 

Modelo de atuação 

A estrutura enxuta da Santo contrasta com a visibilidade em alta que a agência 
rapidamente adquiriu ao longo de sua curta trajetória. Mas ela é suficiente para dar 
conta da demanda de seus clientes, já que a agência executa apenas a criação de 
conceitos e campanhas, pois o modelo econômico do mercado publicitário vigente na 
Argentina separa as agências entre as dedicadas à criação e as que fazem o 
planejamento e veiculação de mídia. 

"Trabalhamos com projetos fechados em alguns casos, pelos quais recebemos 
pontualmente. Em geral, quando esses projetos são aprovados continuamos a atender 
esses clientes", explica Maxi. 

O sócio da Santo conta que sua equipe é formada basicamente por criativos. "São 
criativos que também fazem o planejamento em alguns casos. O planejamento na 
agência não está restrito a uma pessoa apenas. Temos também alguns profissionais que 
atendem os clientes e a produção", diz. 

"Nossa estrutura é enxuta porque não fazemos muito o trabalho do dia-a-dia, um 
anúncio de varejo, um folheto, uma brochura, por exemplo. Eu digo realmente ao 
cliente: Quer fazer um folheto? Eu te levo a uma agência de folhetos muito boa. Prefiro 
perder o negócio dos folhetos a fazê-lo mal, porque esse não é o nosso foco", ressalta. 

Maxi é otimista quando se trata da sobrevivência da mídia tradicional em relação ao 
avanço do mundo digital. "Na verdade, o que vale é o conteúdo. Se ele vai ser veiculado 
na internet, no celular ou no cinema não importa, o que as pessoas querem é continuar 
vendo boas histórias. No futuro, nós faremos isso em outros lugares." 



Perfil da Santo 

Ano de fundação: 2005 
Sócios: Maxi Anselmo e Seba Wilhelm 
Sede: Buenos Aires 
Outros escritórios: Londres 
Principais clientes: Coca-Cola, Unilever, Telecom, Arnet, Clarín, Navarro Correas  

Filme Linguagem - Coca-Cola (Eurocopa 2008) 

•  

Filme Aplausos - Coca-Cola 

•  

Campanha Todos por um Pelo - Arnet 

•  

Campanha Provocateur, criada para Lux 

•  

•  

•  
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Imagens da campanha Rivalidades para Coca-Cola 
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•  



 

Além da performance extraordinária em prêmios, a agência viu seu faturamento saltar 
de US$ 45 milhões nos anos 90 para US$ 1,3 bilhão em 2007 

 

Jeff Hicks, presidente da Crispin Porter 

Qual é o segredo que fez da Crispin Porter + Bogusky a agência mais premiada da 
última década no Festival de Cannes e, paralelamente, fez com que saísse de um 
faturamento de cerca de US$ 45 milhões em meados dos anos 90 para nada menos do 
que US$ 1,3 bilhão em 2007? Essa é certamente uma pergunta que muita gente se faz, e 
há várias respostas para ela. Em primeiro lugar, a CP+B é a única agência integrante 
desta reportagem especial da Revista da Criação que é full service. Ou seja, além de 
criação, ela tem em sua estrutura uma área de planejamento e compra de mídia, embora 
tal serviço seja feito apenas para alguns clientes. Isso explica um pouco esse tamanho 
todo que ela adquiriu recentemente e também o fato de o primeiro Grand Prix que ela 
ganhou em Cannes, em 2001, ter sido em Media Lions, dentre os seis que conquistou 
apenas nesta década. A agência — fundada em 1965 por Sam Crispin, que permaneceu 
no negócio até 1991, e vendida por seu filho Charles, em 1993, para Chuck Porter — 
ganhou novos sócios na última década. O mais famoso deles é Alex Bogusky, o 
principal responsável por levar a agência ao patamar criativo e de desejabilidade atual, 
em uma combinação invejável entre boa performance em prêmios e crescimento de 
negócios. O presidente Jeff Hicks e o diretor de atendimento Jeff Steinhour completam 
o quarteto de sócios. Em julho de 2007, o grupo canadense MDC Partners, que já tinha 
participação no negócio, passou a ser o sócio majoritário da agência.  

A CP+B fica no distrito de Coconut Groove, em Miami, no último andar de um prédio 
onde funcionava um mall e cuja fachada não impressiona nem um pouco. No entanto, 
ao passar pela porta que leva à recepção, o lugar é completamente diferente. Amplo, 
moderno e muito cool. O hall central mantém a estrutura do antigo cinema que ocupou 
o espaço, só que, em vez de cadeiras, os amplos degraus reúnem almofadas coloridas 
para as pessoas descansarem e também para as videoconferências com os escritórios de 
Los Angeles e de Boulder, no Colorado, aberto há dois anos. Este último, por sinal, 
funciona em um antigo estádio de hóquei. 



Melhor lugar para trabalhar 

A amplitude dos espaços comuns é um padrão nos três escritórios da agência. O de 
Miami, que é a sede, tem cerca de 350 pessoas. No total, são pouco mais de 600 
funcionários, o que faz dela também a maior agência dentre todas as que foram 
visitadas. O clima é absolutamente informal. As paredes de concreto e as enormes 
tubulações emprestam um ar industrial e lembram de fato uma fábrica, que é o conceito 
da agência: uma fábrica de idéias. Pessoas passeando com seus pets pela agência, 
academia de ginástica com um personal trainer full time, máquina de pipoca, 
estacionamento para bicicletas e uma cozinha absolutamente aconchegante onde sempre 
há um grupo de pessoas conversando fazem parte da atmosfera da CP+B. 

Para o presidente Jeff Hicks, ser o melhor lugar para trabalhar é uma das obsessões da 
agência. “O fato de estarmos longe das cidades badaladas, como Nova York e São 
Francisco, faz, muitas vezes, com que as pessoas que venham trabalhar conosco se 
mudem com suas famílias para essas cidades, o que requer um comprometimento de 
ambos os lados. E, da nossa parte, temos de transformar a agência em um lugar no qual 
todos tenham prazer de estar”, explica. Alex Bogusky e Andrew Keller, principal diretor 
de criação da agência, estão baseados hoje em Boulder. 

Integração digital 

A ascensão da CP+B no mercado publicitário mundial é concomitante ao surgimento e à 
consolidação da internet, com todas as transformações que ela causou no mundo. 
Exatamente esse motivo é apontado por Jeff Hicks, presidente da CP+B, como a razão 
pela qual a agência tem uma atuação na área digital muito destacada. 

“Não há uma hierarquização de disciplinas ou de áreas aqui dentro. É claro que o 
mundo digital, pelo fato de estar tão presente na nossa vida, vai permear boa parte das 
nossas estratégias. E isso é uma tendência que algumas agências estão descobrindo 
somente agora, enquanto nós já temos isso no nosso DNA”, afirma. 

“Essa integração entre on e off-line aqui é legítima e até natural, um processo que foi 
evoluindo com o tempo e hoje está totalmente consolidado.” Jeff Benjamin, ex-Goodby 
Silverstein & Partners, é o diretor de criação interativo da CP+B e o responsável por 
essa integração. Só para recordar, a CP+B ganhou seis Grand Prix em Cannes desde o 
início da década: em 2001, o já citado em Media Lions, com o case “Truth”, 
desenvolvido para a American Legacy Foundation, uma campanha de prevenção ao 
tabagismo juvenil; em 2003, em Film, com o comercial “Lâmpada”, para Ikea; em 
2005, em Cyber, com o website “Come clean”, para o cliente Method; em 2006 foram 
dois, ambos para Volkswagen, em Cyber e em Promo; e, em 2007, a agência levou a 
consagração máxima em Titanium, com o case “Xbox King games”, para Burger King. 
Também no ano passado, a CP+B foi eleita a agência do ano em Cyber. 

Clientes inspiradores 



De acordo com Jeff Hicks, o modelo da CP+B é baseado em um sólido fundamento, 
construído por Chuck e Alex, de buscar fazer as coisas diferentes, e esse processo 
começou no início da década passada. “Essa consistência não nasceu da noite para o dia, 
foi sendo construída. Isso, associado a uma orientação baseada na criação e no momento 
de mudança pelo qual o mercado passa nesta última década, acabou sendo decisivo para 
nosso sucesso.”  

Para o presidente da CP+B, esse jeito “mais aberto de olhar o mundo” é fundamental 
para atrair determinados tipos de clientes. “Temos a sorte de trabalhar para clientes 
inspiradores. Isso faz toda a diferença.” Dentre os trabalhos mais importantes da 
agência, destacam-se campanhas para Coca-Cola (Coke Zero e Sprite) e trabalhos para 
o Burger King, especialmente o mais famoso de todos, “Subservient chicken”.  

No segundo semestre de 2005, no mesmo ano em que a campanha “Counterfeit”, para 
Mini Cooper, ganhou o Titanium Lions — após a agência ter conseguido fazer, nos 
quatro anos em que trabalhou com a marca, com que o Mini se transformasse em um 
carro cool nos EUA, país que tradicionalmente gosta e idolatra carros grandes e SUV’s 
—, a CP+B se viu diante da escolha de Sofia. Abriu mão da conta da marca pertencente 
à BMW para dar espaço para a conta da Volkswagen, maior e mais rentável. E desde 
então também tem conseguido transformar a imagem da montadora alemã no mercado 
norte-americano. 

Em 2006 conquistou a conta de Miller Lite e, no ano passado, passou a atender uma 
conta emblemática: Nike Running, cliente que rompeu uma relação de 25 anos entre a 
marca de artigos esportivos e a Wieden + Kennedy. 

Em março, a agência conquistou a conta da Microsoft, que promoveu uma concorrência 
no final do ano passado, da qual também era finalista a Fallon, para escolher uma 
agência que teria como desafio fazer uma ofensiva diante dos avanços dos rivais Apple 
e Google. Mas a pista de que essa conta de fato iria ficar na CP+B foi captada já no dia 
da entrevista, realizada em 1o de fevereiro. Antes de iniciar, Jeff Hicks interrompeu a 
conversa para atender seu celular. Ao atender, percebeu que do outro lado da linha 
estava um certo Steve e pediu licença para sair da sala com um ar de que se tratava de 
alguém muito importante. Depois de um tempinho, ele voltou, desculpou-se e disse com 
um ar naturalmente blasé que era ninguém menos do Steve Ballmer. 

Poucas horas antes, a Microsoft, cujo senhor Ballmer é o CEO, havia chacoalhado o 
mundo dos negócios ao 

anunciar a oferta de US$ 44,6 bilhões pelo Yahoo, nessa que poderia ser a maior 
investida do setor para competir com o Google no atraente mercado de search 
marketing, mas que acabou sendo recusada. 

“Os clientes têm de ser nossos parceiros para apoiar nossas idéias, pois o que buscamos 
é construir cases de marketing de sucesso, que utilizem a criatividade para isso. E só 
conseguiremos desenvolver algo relevante se houver essa reciprocidade. Ou seja, eles 
têm de nos inspirar a fazermos o melhor que podemos fazer.” 

Resultados desproporcionais 



Para Hicks, as pessoas que trabalham na Crispin Porter têm uma visão de sucesso e do 
que é a publicidade diferente. “Os clientes não nos contratam para desenvolvermos uma 
campanha de TV ou de relações públicas. Eles nos contratam porque querem resultados. 
E é exatamente isto que entregamos para nossos clientes: um retorno sobre o 
investimento desproporcional porque muitas vezes conseguimos mudar a história de 
uma marca. E isso é resultado puro e simples”, diz. 

O presidente da agência mais premiada da década — um profissional de planejamento 
de formação, com passagens por clientes como Procter & Gamble — faz questão de 
ressaltar que o ponto de partida para qualquer trabalho desenvolvido na CP+B é muita 
pesquisa e conhecimento do cenário e cultura do ambiente de cada marca em questão. 

“Nós tentamos encontrar a maneira mais eficiente para resolver o problema daquele 
cliente, e esse caminho pode ser um videogame, uma campanha de TV ou uma ação na 
internet. A plataforma não é o centro da nossa preocupação. Temos dois clientes na área 
de fast-food, por exemplo, Burger King e Domino’s Pizza, o que nos faz investigar 
profundamente como é a cultura do mercado de fast-food. O mesmo para a área de 
automóveis.” 

O case “Xbox King game” é um exemplo desse processo, que começa no acurado 
pensamento estratégico, passa pela criação “channel agnostic” — a expressão do 
momento nas principais agências visitadas — e resultou em um case outstanding 
criativamente e ao mesmo tempo extremamente eficiente. 

A idéia da campanha partiu de uma série de propriedades intelectuais que a Burger King 
possui. A agência se apropriou desses ativos e criou personagens de acordo com essas 
características, como o Larry “Creepy” King, que é meio esquisitão e ajuda a 
desmistificar um pouco a marca Burger King. E a partir daí esses personagens viraram 
protagonistas de jogos eletrônicos, por meio de uma parceria com a Xbox, plataforma 
de games da Microsoft. 

A campanha permitiu que os consumidores incorporassem esses personagens enquanto 
jogavam e interagissem. As pessoas passaram a comprar esses games, o que gerou 
receita para os parceiros (BK e Xbox) a partir de um orçamento da campanha 
considerado pequeno para os patamares norte-americanos: US$ 5 milhões. Uma idéia 
genial, com execução completamente inovadora e um resultado “desproporcional”, nas 
palavras de Hicks. 

Perfil da Crispin Porter + Bogusky 

Ano de fundação: 1965 
Sócios: Chuck Porter, Alex Bogusky, Jeff Hicks, Jeff Steinhour e o grupo canadense 
MDC Partners (majoritário). 
Sede: Miami 
Outros escritórios: Los Angeles e Boulder 
Principais clientes: Volkswagen, Burger King, Nike, Mille Lite, Domino’s Pizza, 
Microsoft e Coca-Cola (Coke Zero e Sprite)  



Entrevista com Jeff Hicks 

•  

Apresentação da Campanha Safe, para Volkswagen Jeta 

•  

Campanha viral para Burger King Whopper Freakout 

•  

Primeiro filme da CPB criado para a Nike 

•  

Por dentro da agência 

•  

•  

•  

•  
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Canadense Taxi aposta na estrutura enxuta e independência como valores capazes de 
fazer a agência ser mais ágil e pronta para as mudanças do mundo atual 

 

Paul Lavoie, sócio-fundador da Taxi e John Berg, presidente do escritório de NY 

Há cerca de quatro anos, Paul Lavoie, sóciofundador da Taxi — agência criada em 
Toronto, Canadá, em 1992, com a sócia Jane Hope — mora em Nova York. Ele decidiu 
mudar-se para a Big Apple para acompanhar pessoalmente a entrada de sua agência no 
mercado mais competitivo do mundo. “A maioria das agências só entra em outro país 
quando um grande cliente pede. O Canadá possui anunciantes locais muito fortes, mas 
não desenvolve marcas globais. Viemos para Nova York, em 2004, sem nenhuma conta, 
apenas com a crença de que haveria espaço para nós”, disse Lavoie em entrevista por 
telefone, já que quando a agência foi visitada, no início de fevereiro, ele estava em 
férias, em Barbados. 

O escritório de Nova York é presidido por John Berg, ex-vice-presidente de criação da 
BBDO NY, que explicou um pouco sua visão de como funciona a filosofia de trabalho 
da Taxi. “É muito comum, durante processos de concorrência, as agências 
disponibilizarem seus melhores profissionais, que apresentam realmente um trabalho 
muito bom. Mas tão logo o cliente lhes entrega a conta, essas pessoas mais seniores da 
agência desaparecem e esse cliente passa a ser atendido por profissionais menos 
qualificados. Percebemos um certo cinismo nisso e procuramos fazer exatamente o 
contrário. Temos equipes mais enxutas, mas formadas por pessoas muito qualificadas 
que dão atenção exclusiva para nossos clientes. Como se o tempo todo estivéssemos em 
um processo de concorrência”, explica. 

Ao comparar sua estrutura com a de grandes agências, Lavoie conceitua o próprio nome 
da sua agência: “Minha crítica às agências sempre foi com relação a oferecerem 
serviços demais. Elas inventam departamentos de promoções, mala direta, com diretores 
de criação, planejamento, atendimento... enfim, uma estrutura imensa. Quando se vê, 
surgiram esses monstros enormes, que precisam ser alimentados permanentemente. Nós 
procuramos subverter esse processo, ter liberdade para agir conforme a necessidade. 
Essa é a diferença: o ônibus aparece naquela hora marcada e faz sempre um mesmo 
itinerário. Enquanto que um táxi é mais ágil e pode mudar de caminho”. 

Curiosidade valorizada 



Maior agência independente do Canadá, com cinco escritórios locais (dois em Toronto e 
os outros em Montreal, Vancouver e Calgary) e responsável por contas como Allergan, 
Mini, Aviva, Bombardier, Coca-Cola, Molson e Pfizer (Viagra), a operação de Nova 
York da Taxi possui cerca de 50 pessoas. 

Algumas das contas no mercado norte-americano são Blue Shield California, Coors e 
Johnson & Johnson. 

“Nós não usamos departamentos. Temos especialistas em diversas áreas, mas não há 
uma estrutura formal. Para determinado projeto, chamamos um planejador, um mídia, 
um redator e assim por diante. A idéia é fazer com que todos pensem em um conceito 
maior. Não vamos solucionar o problema da mídia ou do planejamento — quem tem um 
problema é o cliente”, afirma Lavoie. 

Ele acrescenta que até por essa proposta mais modular da agência, cuja estrutura adapta-
se à demanda por projetos, as pessoas que trabalham na Taxi devem ser questionadoras 
e possuir mente aberta. “Para mim a qualidade que eu mais valorizo nas pessoas é a 
curiosidade — elas têm que buscar descobrir as respostas para as novas perguntas que 
estão surgindo. A palavra de ordem que propomos para todos que trabalham na Taxi é 
‘Questione’. Só assim podemos sair da propaganda e do design tradicionais.” 

Aliás, design é uma disciplina que faz parte do DNA da Taxi, pois tanto Lavoie quanto 
sua sócia Jane são designers por formação. “O impacto do design de embalagens hoje 
no consumo é tão grande quanto a própria publicidade.” 

Mídia agnóstica 

Em tempos em que tudo está mudando, o desafio é se manter fiel ao que permanece 
estável. Paul Lavoie acredita que as boas idéias são a chave para os clientes descobrirem 
isso e não se jogarem de maneira leviana em qualquer idéia mirabolante que 
supostamente pode parecer nova. “Hoje, devido ao fato de qualquer inovação dos 
produtos ser facilmente copiada, a diferenciação deve se basear na verdade — sobre o 
produto, a cultura ou o consumidor”, diz. 

Desde que foi fundada, a Taxi mantém o princípio de ser mídia agnóstica. “Esse 
conceito nos permite pensar diferente. O impacto da tecnologia na mídia significa mais 
possibilidades e não o fim da TV, como muitos erroneamente concluem. As opções de 
mídia estão se multiplicando e os consumidores as utilizam de acordo com suas 
preferência de meios. A comunicação agora tem de estar focada no apelo e preferência 
de pequenos grupos que compartilham o mesmo interesse.” 

Um exemplo de uma campanha criada pela Taxi, com inovação na forma de execução e 
ótimos resultados, foi a realizada para o creme antissinais de idade Reversa, baseado em 
um site e com a assinatura: “Cuidado com os efeitos colaterais” 
(www.seemoresideeffects.ca). A agência criou um único anúncio 

impresso para gerar tráfego, e o resultado foi um incrível buzz que resultou em um 
aumento de 27% nas vendas do produto gerando mais de 1 milhão de visitantes únicos 
em nove semanas. 



Por falar em campanha online, neste momento o foco das atenções na Taxi, de acordo 
com John Berg, diz respeito à integração da comunicação interativa em todos os 
processos estratégicos da empresa. “Ainda estamos estudando a melhor maneira de 
fazer isso. Como nos tornar realmente competitivos também nessa área”, salienta 
citando os exemplos da Crispin Porter + Bogusky e Goodby Silverstein & Partners 
como duas agências que conseguiram uma integração feliz entre os mundos on e off-
line. 

Construindo relacionamentos 

Para Paul Lavoie, a proliferação dos conteúdos gerados pelos consumidores, muito em 
voga atualmente, é importante e algo que deve ser levado em conta no novo cenário da 
comunicação, 

mas se deve relativizar esse movimento. “Por mais poderosos que sejam os conteúdos 
gerados pelos consumidores, eles não têm capacidade de construir marcas.” 

E cita uma declaração de Jim Stengel, diretor global de marketing da Procter & Gamble 
para reforçar isso: “O que nós precisamos é mudar a maneira de pensar e passar de 
contadores e vendedores de histórias para construtores de relacionamentos”. 

Para o fundador da Taxi, as novas tecnologias irão continuar a chacoalhar a ordem das 
coisas, “mas a definição de uma boa idéia passa longe da questão de ela ser veiculada 
em um comercial de TV com uma piadinha esperta”. Ele se mantém fiel à abordagem 
que sempre acreditou e que funciona como um mantra: “Na dúvida, questione as 
soluções óbvias”. 

Com uma crença arraigada de que o maior valor das agências são as idéias e a maneira 
como elas são executadas e entregues de acordo com a necessidade dos clientes, Paul 
Lavoie salienta que este é o coração e a alma das empresas que hoje estão no mercado 
da comunicação. “Nós devemos mergulhar no comportamento do consumidor e 
investigar a natureza humana, pois sabemos o que não muda nunca: a necessidade de ser 
amado, protegido e educado, para continuar procriando e gerar a sobrevivência da 
espécie.” 

Perfil da Taxi 

Ano de fundação: 1992 
Sócios: Paul Lavoie, chairman e CCO, e Jane Hope, vice-presidente executiva 
Sede: Toronto 
Outros escritórios: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary e Nova York 
Principais clientes: Pfizer, Aviva, Allergab, Bombardier, Coca-Cola, Mini, Molson 
Canada, Blue Shield California, Coors e Johnson & Johnson  



Por dentro da agência 

•  

•  

•  

•  

•  

 

Independência, agilidade e a busca por campanhas diferenciadas, muitas com forte 
componente de buzz marketing, são os ingredientes que contribuem para o sucesso da 
agência fundada em 1999, em Amsterdã 

 

O fundador da StrawberryFrog, Scott Goodson 

Uma das principais características das agências que fazem parte desse projeto é o fato 
de a maioria delas possuírem nomes diferentes e alguns até estranhos. Algo bem 
distante do modelo das agências fundadas ao longo do século passado, que basicamente 
levavam os sobrenomes de seus sócios ou suas iniciais formando as famosas sopas de 
letrinhas. E neste quesito de nomes diferentes, sem dúvida nenhuma, a StrawberryFrog 
é horsconcours. 



Fundada em 14 de fevereiro de 1999, em Amsterdã, pelo canadense Scott Goodson, 
após ter trabalhado por dez anos no mercado publicitário da Suécia, a agência tem 
escritórios também em Nova York, Tóquio e, desde setembro passado, em São Paulo, 
por meio de uma associação com Alexandre Peralta. 

Goodson vive atualmente em Nova York, onde está há três anos. “É um caminho 
inevitável vir para o mercado mais disputado do mundo, mas também o que possibilita 
crescimento mais rápido”. Em abril, foi a vez da Índia, onde Goodson aproveitou sua 
viagem para participar do GoaFest e anunciar a abertura da operação local, cuja 
primeira conta é a Nahindra, marca premium de carros, que a StrawberryFrog lançará, 
em 2009. 

O fundador da StrawberryFrog tem uma firme convicção de que a única maneira de se 
diferenciar no atual cenário global de comunicação é por meio de uma estratégia de 
comunicação não convencional baseada no que ele chama de “movimentos culturais”. 
“Os consumidores consomem mídia e se informam sobre as marcas hoje de maneira 
totalmente diferente do que estávamos acostumados há 10, 15 anos. Somente por meio 
de uma abordagem que combine publicidade, entretenimento, conteúdo e ação é que se 
consegue atingi-los”, diz. 

Única agência visitada em Nova York, localizada na Madison Avenue (hoje é muito 
mais cool ficar em Downtown), o escritório americano da StrawberryFrog possui um 
ambiente e um clima extremamente agradáveis. As paredes são pintadas com o famoso 
sapinho e a equipe de 60 funcionários é formada por pessoas bem jovens. Há até uma 
dupla de brasileiros no time, Yuri de Castro e Adalberto Santana, que trabalham na 
agência desde 2006. 

Goodson não esconde sua empolgação quando fala do Brasil. Ele esteve em São Paulo 
duas vezes, entre o final do ano e fevereiro passado, para participar do processo que 
levou a Natura a escolher a agência como uma de suas novas parceiras e também das 
primeiras reuniões de trabalho com o novo cliente. “O Brasil possui um dos mercados 
publicitários mais desenvolvidos do mundo, com agências muito boas e talentosas. 
Queremos aprender e crescer junto com esse mercado. Por isso, nossa presença nele é 
muito importante”. Com apenas sete meses, a PeraltaStrawberryFrog já atende, além da 
Natura, as contas de Kitchenaid, Microsoft, Universo Íntimo, Lindencorp, Azeite Gallo, 
Caipirinha One e Samsung. Para esta última, o trabalho é focado apenas na área digital. 

Rápida, enxuta e inteligente 

Além do nome, um dos fatores que ajudaram a StrawberryFrog a construir sua 
reputação dentro das novas agências que surgiram na virada do milênio é sua 
abordagem de mercado. “Nosso modelo é focado em desenvolver e entregar a melhor 
inteligência criativa para os negócios dos anunciantes, sem vínculos específicos com 
canais de distribuição. Os anunciantes estão demandando uma agência mais rápida, 
enxuta e inteligente, que seja mais eficiente e efetiva.” 

De acordo com Goodson, o modelo da StrawberryFrog é todo focado em ajudar os 
clientes a entender e reagir à maneira nova como o mundo tem se transformado. “Não 
há mágica aqui, mas sim um negócio desenhado para o mundo em que vivemos hoje, de 



convergência. As agências tradicionais foram feitas para operar em um modelo que 
funciona em um mundo que não existe mais. Elas estão desatualizadas e perderam sua 
eficiência porque não acompanharam as transformações provocadas pelas mudanças nos 
mercados, nos consumidores e na forma como eles consomem mídia. A explosão das 
novas tecnologias entre os consumidores de classes mais baixas é um exemplo desse 
novo mundo. O número de celulares no Brasil hoje e há dez anos demonstra esse 
processo”, observa. 

Made of Japan 

No portfólio da StrawberryFrog na Europa e nos Estados Unidos figuram anunciantes 
como Microsoft, Ikea e Heineken. No ano passado, a agência deixou de atender à conta 
da Mitsubishi Motors quando esta passou a ser controlada pela Daimler Chrysler. E 
quase ao mesmo tempo, a agência ganhou a concorrência para o lançamento do modelo 
Agila, da General Motors, na Europa, um carro compacto focado em mulheres de 25 a 
35 anos. 

Goodson chama suas campanhas de “movimentos culturais”, por incorporarem ações 
que extrapolam a mídia de massa, gerando repercussão e buzz. Entre os cases marcantes 
da StrawberryFrog, destaca-se o desenvolvido para a Asics, em 2003. A empresa 
decidiu relançar o tênis Tiger, uma marca até então eminentemente japonesa com forte 
tradição local. A intenção era reenergizá-la para ganhar o mercado global e fazer frente 
a concorrentes de peso, como Nike e Adidas. No entanto, o orçamento era bastante 
inferior comparado ao de suas competidoras. O fato de a marca ser japonesa foi 
valorizado e criou-se a assinatura “Made of Japan”. Nesta ocasião, o badalado diretor de 
cinema Quentin Tarantino estava lançando o filme Kill Bill durante o Festival de 
Cinema de Cannes. Foram distribuídos aos jornalistas e críticos que cobrem o evento 
mil embalagens ao melhor estilo japonês com um legítimo tênis Tiger amarelo ouro, 
idêntico ao modelo que vestia os pés da estrela do filme, Uma Thurman, durante uma 
das cenas mais importantes do filme. A marca rapidamente ganhou espaço na mídia, 
tornando-se cool. 

No ano seguinte, o foco foi a Olimpíada de Atenas. A marca patrocinou a equipe 
olímpica e colocou em latas a “respiração” de todos os atletas que ganharam medalha de 
Ouro. As embalagens foram batizadas com a marca “Hero Breath” (“Respiração de 
Herói”), cuja assinatura do produto era algo como “a única droga para melhorar a 
performance dos nossos atletas durante os jogos”. Novamente, a iniciativa chamou a 
atenção pelo inusitado, gerando debates sobre os tão comuns casos de doping e fez com 
que a marca conseguisse visibilidade e, naturalmente, aumentasse suas vendas. 

Outra ação também bastante emblemática dessa abordagem diferenciada da 
StrawberryFrog foi a desenvolvida para a Sony Ericsson. Em uma bem bolada 
campanha de marketing de guerrilha, colocou 600 cães passeando pelas ruas das 
principais cidades na Inglaterra, França e Suécia para anunciar o novo celular T300. Os 
animais usavam capas com o endereço do site que exibia o comercial e, como pode se 
imaginar, geraram uma repercussão muito grande para a marca, além de mídia 
espontânea. 



Equipe diversificada 

Para que esse modelo diferenciado possa realmente se materializar, a maneira como o 
time opera não se enquadra nos moldes de uma agência tradicional. A agência não 
apenas possui equipes modulares de acordo com projetos específicos, como seus 
colaboradores são de áreas diversas, como consultores de moda, DJs, bloggers e 
arquitetos, dentre outros. 

“A idéia é que esse time possa desenvolver estratégias e ações mais abrangentes sem o 
foco único e exclusivo na propaganda tradicional”, diz. Além de contas nos moldes 
tradicionais, a agência trabalha também por projetos específicos, os quais possuem 
remuneração fechada por job. 

Perfil da StrawberryFrog 

Ano de fundação: 1999 
Presidente e fundador: Scott Goodson 
Mercados nos quais tem operações: Amsterdã, Nova York, Tóquio, São Paulo e Índia 
Sócio brasileiro: Alexandre Peralta 
Principais clientes: Microsoft, Asics, Ikea, MTV, Sony Ericsson, Xerox, Heineken, 
Google, Diet Coke, Unisys, Mega Blocks (fabricante de brinquedos). 
Clientes no Brasil: Natura, Kitchenaid, Microsoft, Universo Íntimo, Lindencorp, 
Azeite Gallo, Caipirinha One e Samsung (conta digital).  

Entrevista com Scott Goodson 

•  

Filme Eletric Light Shoe para Asics 

•  

Filme Shopping de Heineken 

•  



(campanha online) - site da campanha criada para Projeto Nanhi Kali 

• http://girlsmiles.org  

Por dentro da agência 

•  

•  
•  

•  

• Com foco em ser uma parceira de negócios dos clientes, a independente Nitro, 
fundada em Xangai em 2002, prepara sua entrada no Brasil, após abrir operações 
em Londres, Nova York e Austrália 

•  
O fundador da Nitro, Chris Clarke 

• Ser global a partir da China. Essa premissa é levada ao pé da letra por Chris 
Clarke, australiano de Melbourne que fundou a Nitro em 2002, em Xangai, para 
atender a um pedido de seu cliente inaugural, a Mars. “Há uma demanda dos 
clientes para essa atuação global, principalmente em mercados emergentes. A 
experiência na China demonstrou isso, pois os mercados desenvolvidos estão 
saturados”, diz. 

• A grande diferença é que a Nitro é uma rede de agências globais de pequeno 
porte se comparada às redes globais tradicionais pertencentes aos grandes 
conglomerados de comunicação. “Nosso crescimento é orgânico e não 
necessitamos de grandes estruturas, pois nosso modelo prevê que tenhamos 
sempre pessoas seniores no contato direto com os clientes, o que não é possível 
nas grandes redes internacionais.” O escritório de Nova York, onde hoje Clarke 
está baseado, possui cerca de 50 pessoas. 

• Além da China, atualmente a empresa possui “hubs” em Londres, Nova York e 
Austrália. O próximo e iminente passo é a abertura de uma base em São Paulo. 



Até o fechamento desta edição, em meados de abril, estava dada como certa a 
associação da Nitro com Santa Clara, agência com a qual está negociando desde 
outubro passado, quando Clarke veio ao Brasil conhecer algumas agências 
locais. 

• A operação brasileira será responsável pelo atendimento de seus clientes globais 
em toda a América Latina. O primeiro deles é a Volvo, conta conquistada em 
maio de 2007 em uma concorrência na qual a Nitro se saiu vitoriosa para todos 
os mercados fora os Estados Unidos — a Arnold Communications, pertencente 
ao Grupo Havas, ficou com o atendimento no mercado norte-americano. Em um 
segundo momento, Chris Clarke planeja atender também aqui seu cliente 
histórico, a Mars, conta hoje na carteira da AlmapBBDO. 

• Nestes seis anos de operação, a Nitro está crescendo expressivamente. Além dos 
já citados, fazem parte da carteira da agência clientes como Unilever, Kraft, 
Coca-Cola e Nike, para quem desenvolve campanhas para o mercado russo, o 
próximo alvo de uma operação da Nitro, assim que a situação no Brasil for 
definida. Chris Clarke evita comparações com outras agências independentes ou 
hotshops, muitas das quais fazem parte deste projeto, como Mother, 
StrawberryFrog, Taxi e Anomaly. Para ele, sua empresa tem um diferencial que 
as demais não possuem: atuação global. Segundo Clarke, as duas agências que 
cita como exemplo e referência para a atuação da Nitro são a Wieden + Kennedy 
e a BBH. “A participação que a Publicis tem hoje na BBH não comprometeu o 
perfil da agência e não a fez perder sua essência. Ambas são de fato 
independentes e globais com clientes expressivos. E essa equação nós também 
temos.” 

• Inovação 
• Para Clarke, em vez de se posicionar como butique criativa, assim como suas 

concorrentes diretas o fazem tão bem, prefere que a Nitro seja percebida como 
uma parceira estratégica de negócios. “Nossos concorrentes são empresas como 
uma FutureBrand, se eles fizessem comerciais de TV, ou uma McKinsey, caso 
eles atuassem no mercado publicitário. Não estou inventando nada diferente do 
que David Ogilvy e Leo Burnett já faziam há muito tempo, só que percebo que 
as agências hoje perderam muito espaço como estrategistas criativos de negócios 
para se tornarem meros executores de ações de comunicação”, diz. 

• Dentro dessa visão, a Nitro desenvolveu como posicionamento ser “o sócio 
criativo dos negócios dos clientes”. “Nosso trabalho tem início com uma 
compreensão aprofundada dos consumidores do cliente e, posteriormente, com a 
integração desse conhecimento à estratégia do negócio. A missão da empresa é 
disponibilizar estratégias criativas e soluções inovadoras que gerem impactos 
positivos nos negócios de seus clientes. Nossa remuneração é variável conforme 
esses resultados”, afirma. Questionado sobre as limitações que esse modelo teria 
no Brasil, já que o sistema aqui prevê a compra de mídia integrada à criação, 
além de uma predominância muito grande da mídia de massa, Clarke afirma que, 
de fato, faltam em alguns mercados formas mais objetivas de mensurar o 
resultado das estratégias e ações de comunicações propostas pela agência. Ao 
mesmo tempo, ele vê nisso um diferencial importante para confirmar a trajetória 
bem-sucedida da Nitro. “Qual é o preço da inovação? Como cobrar por uma 
idéia? Se você tem uma idéia e pode de alguma forma aferir que a partir dela 
houve um efeito positivo no negócio do cliente, você estabelece uma relação de 
confiança”, pontua. 



• Uma das pontas-de-lança da estratégia de atuação da Nitro é a busca por 
inovação tanto na abordagem como na detecção do problema. Para isso, a 
empresa conta com um braço de tendência, chamado Left Blue Sky, cuja tarefa 
dos profissionais é muito mais voltada a diagnosticar os problemas dos clientes e 
desenvolver planos de negócios que muitas vezes não envolvem a comunicação. 
“As pessoas que trabalham conosco são multidimensionais, com forte espírito 
empreendedor e entendem de marcas, não necessariamente de publicidade”, diz. 

• Trajetória de empreendedorismo 
• A história empresarial de Chris Clarke está muito ligada ao cliente inaugural da 

Nitro, a Mars. No início da década de 90, atuava como diretor de comerciais e 
não gostou de um roteiro que recebeu para filmar, feito pela então agência do 

• cliente. Sugeriu algumas mudanças, que foram rapidamente aprovadas, e se 
iniciou ali uma relação que se mostrou bastante frutífera. Em 1993, abriu sua 
própria agência, a Pure Creative, em Melbourne, cujo primeiro cliente foi 
exatamente a Mars, passando a trabalhar depois também para Procter & Gamble, 
Coca-Cola, Bristol Meyers Squibb e Ministério do Turismo da Austrália. 

• Foi nesse período que começou também a desenvolver trabalhos para a Ásia, e 
mais especificamente a China. Em 2000, sua agência foi vendida para a 
DMB&B, que à época pertencia ao Grupo Bcom3, logo depois comprado pelo 
Publicis Groupe. 

• “Depois desse processo resolvi nunca mais voltar a atuar em publicidade. Mas 
nunca diga nunca. De novo, minha relação especial com a Mars me fez ver a 
possibilidade de ter novamente minha agência”, conta. Dessa vez, o cenário 
escolhido para a abertura de seu negócio foi Xangai, em 2002. Nascia ali a 
Nitro, responsável pelo lançamento no mercado chinês das marcas de chocolate 
Dove, M&M’s e Snickers. 

• Dois anos depois, com a conquista de novos clientes de atuação global, a 
expansão se fez necessária para os dois principais mercados, respectivamente, 
dos continentes americano e europeu: Nova York e Londres. Esse processo 
ocorreu praticamente ao mesmo tempo. Neste último, adquiriu primeiramente a 
então recém-criada agência Soul, formada por ex-funcionários da BBH. Em 
2005 comprou a empresa de below the line River Communications e, no ano 
passado, a agência especializada em marketing digital Mook. Nos Estados 
Unidos, adquiriu a agência local AKA. “Agora é hora de continuar essa 
expansão global, desta vez para São Paulo e Moscou. Esses dois mercados são 
nossas prioridades no momento, sendo que em São Paulo deveremos entrar por 
meio da compra de participação de uma agência local e na Rússia começaremos 
uma operação do zero, pois o mercado publicitário lá não é amadurecido como 
no Brasil”, explica. 

• Perfil da Nitro 

• Ano de fundação: 2002 
Presidente e fundador: Chris Clarke 
Mercados nos quais atua: Xangai, Nova York, Londres e Melbourne 
Próximos mercados: São Paulo e Moscou (previsão de abertura para 2008) 
Principais clientes: American Express, Nike, Inbev, L’Oréal, Diesel, Kimberly-
Clark, Sony Playstation, Bacardi, Foot Locker e Royal Bank of Scotland 
Contas clientes globais: Mars, Kraft, Volvo, Unilever e Coca-Cola 

Text Box
Fonte: Revista da Criação, p. 34-66, maio. 2008.




