
Agência
Crescimento no 
1º semestre (%)

Contratações
Total de 

funcionários

AG2 62 50 150

AgênciaClick 28 23* 250*

BG Interativa 100 9 30

Hello ** 30 60

iThink 150 5 50

Media Contacts 74 23 80

TV1.com 50 60 250

Tribo ** 25 80

One 35 17 65
*dados do escritório de São Paulo
**não disponível

O crescimento espe-
rado pela agência para 
os três próximos anos 
será capitaneado por 
novos executivos. Tolis 
Vossos será o novo CEO 
da casa, passando a ser 
responsável pela área de 
negócios e operações. 
Ele assume, num pe-
ríodo de transição que 
pode durar até o fim 
deste ano, o posto de 
Priscila Tortorette, que 
parte para a Europa e atuará como 
diretora regional da A1 Portugal e 
A1 Espanha. Já Rodrigo Mauger 
será o novo vice-presidente de 
negócios da empresa.

“Estamos criando uma infra-
estrutura para ampliar o fatura-
mento, com a entrada de talentos 
em diferentes áreas para dar con-
forto ao cliente”, explica Vossos, 
que já atuou como CEO do Ibope 
e-Ratings e estava na IMS Health 
do Brasil. “A partir de agora fare-
mos um mapeamento do mercado 
e passaremos por momentos de 
prospecção. Queremos mostrar 
aos nossos clientes atuais como 
ampliar o atendimento a eles da 
melhor forma possível”, explica 
Mauger, que conta com passa-
gens pela TAM e Alpargatas e 
era sócio-diretor de atendimento 
da Pátria.

O executivo completa: “As 
mídias digitais se tornaram um 
importante ponto de contato dos 

Tolis (à esq.) é o novo CEO, Priscila atuará como 
diretora regional na Europa e Rodrigo assume a 
vice-presidência de negócios

Novo comando na A1 Brasil

O aumento da penetração 
da internet na população bra-
sileira tem atraído cada vez 
mais anunciantes para o meio e, 
conseqüentemente, verbas mais 
robustas, em um movimento 
ascendente confirmado pelos 
números recentes do Projeto 
Inter-Meios (ler mais à pági-
na 44). No primeiro semestre 
deste ano, a internet movimen-
tou R$ 321 milhões, contra R$ 
221 milhões no mesmo período 
do ano passado, representando 
3,4% do bolo publicitário (no 
primeiro semestre de 2007, a 
internet representava 2,7%).

Com a maré a favor, as agên-
cias digitais estão nadando de 
braçadas e quase que dobrando 
de tamanho a cada exercício 
— o que tem despertado o 
interesse de grandes grupos 
de comunicação para possíveis 
aquisições e parcerias. Sonda-
gem feita pela reportagem de 

Negócio em expansão
Embaladas pelo crescimento acelerado do mercado, empresas digitais  
ampliam carteira de clientes, promovem contratações e incrementam a receita
Adriano Conter e Fernando Murad

Meio & Mensagem em 
algumas agências do mer-
cado aponta uma previsão 
de crescimento médio de 
70% neste ano (ver qua-
dro). Esse crescimento se 
dará em grande parte pela 
conquista de novos clientes 
e pelos investimentos em 
novas áreas.

“A migração do con-
sumidor para a internet 
e, conseqüentemente, a 
migração dos investimen-
tos em comunicação de 
marketing das empresas 
para a web têm contribuído 
para o crescimento do mer-
cado. Isso potencializa não 
só a compra de mídia, mas 
o investimento em platafor-
mas emergentes como as 
redes sociais, que já tem no 
Brasil seu mercado mais re-
presentativo”, opina Cesar Paz, 
diretor presidente da gaúcha 

AG2, que criou uma diretoria de 
planejamento para desenvolver 
campanhas promocionais e con-
quistou recentemente Reebok, 
Botas Vulcabras, Paquetá Calça-
dos, Holcim e Microservice.

Movimentos como esse dão 
o tom do setor. E apontam ca-
minhos para sedimentar o cres-
cimento. Um exemplo disso é 
a A1, que estabelece planos 
superlativos para o futuro. A 
agência pretende ampliar seu 
faturamento de R$ 20 milhões 
para R$ 100 milhões em três 
anos. Além disso, almeja al-
cançar a marca de 50 clientes 
atendidos de forma fixa até 
2011, em seus escritórios de 
São Paulo e Brasília — hoje a 
carteira tem 21 empresas, en-
tre elas o recém-conquistado 
Santander. 

E qual a receita para alcançar 
tal objetivo? “Precisamos trans-
formar a marca para informar, 
emocionar e transacionar: ela tem 
de estar presente na mente de 
todos nós”, diz Tolis Vossos, novo 
CEO da agência, que está com 
corpo diretivo reformulado (con-
ferir à página 23). A idéia da A1 
é criar estratégias para fazer com 
que o cliente possa aumentar seu 
volume de venda com diminuição 
de custos, além de possibilitar 
que o anunciante posicione sua 
marca no mercado com a utiliza-
ção de novas mídias. 

Vossos será responsável 
também por novas aquisições, 
uma medida importante para 
a agência alcançar suas metas. 
“Oferecemos uma diversidade 
de serviços muito grande. Mas 
precisamos perceber essa pulve-

rização do mercado e notar 
as agências que fazem tra-
balhos inovadores”, conta 
Priscilla Tortorette, que era 
diretora geral e agora atuará 
na Europa. Nos dois últimos 
anos, a A1 adquiriu a Invi-
sion, em 2007, e a Digital 
Consultoria, em 2008.

Outra agência com pla-
nos ambiciosos é a BG Inte-
rativa, do Grupo Totalcom. 
Ela estruturou uma área de 
links patrocinados e firmou 
uma parceria com a Linka 
On-Line, e espera faturar R$ 
3 milhões com a unidade no 
primeiro ano. Além disso, 
está investindo em uma cé-
lula para desenvolver jogos 
para celulares, um depar-
tamento de mídias sociais 
e outro de novos negócios. 
A cargo do diretor Rafael 

Gonçalves há três meses, a área 
de prospecção já conquistou 
Postos Ale e e-Biz. Antes disso, 
chegaram à agência as contas da 
Rio Sol e da Penalty. O trabalho 
com a marca de material espor-
tivo, por sinal, deve significar o 
inicio da operação internacional 
da BG.

“Nossa idéia é abrir um es-
critório criativo na Argentina 
para atender Penalty e, eventual-
mente, outros clientes. Nesta 
semana vou para lá para acelerar 
o processo de contratação. Em 
dois meses deve entrar no ar o 
novo site da empresa por lá”, diz 
Araken Leão, diretor geral da 
BG, destacando que a agência 
já fez trabalhos para a Sagres, 
em Portugal.

Quem também estuda a pos-
sibilidade de levar sua marca 
para o exterior é a AgênciaCli-
ck, da Isobar. “Estamos discu-
tindo a arquitetura de marcas 
da Isobar. Existem projetos 
bem-sucedidos de parcerias e 

estamos avaliando o que faz 
sentido em termos de presença 
de marca. Isso pode significar 
a presença da Click em outros 
países”, aponta Pedro Cabral, 
presidente da Isobar para a 
América Latina. A empresa 
tem feito muitos trabalhos em 
conjunto com a Molecula (Esta-
dos Unidos), Glue (Inglaterra), 
Farfar (Suécia) e Netthink 
(Espanha). Em outra frente, a 
AgênciaClick reforça sua atua-
ção no Brasil. Apenas no pri-
meiro semestre, conquistou 15 
clientes, dentre eles Petrobras, 
Mapfre Seguros, Hypermarcas, 
Club Med, Roche e Mixer.

Novas áreas em alta
Para Marcelo Trípoli, pre-

sidente da iThink, o mercado 
tem se consolidado em torno do 
modelo de agência full service. 
“Antes as agências eram especia-
listas, e isso mudou. Hoje, nossas 
principais concorrentes são os 
grupos de comunicação. Subi-
mos em grau de importância 
dentro do anunciante”, afirma. 
Dentro desse posicionamento 
full service, a iThink, que pas-
sou a atender recentemente 
contas como Gafisa, Speedy Te-
lefônica, Aché, Panasonic, Terra 
e Anhembi-Morumbi, elegeu três 
áreas no começo do ano para in-
vestir: search marketing, mobile e 
social media.

A Media Contacts Brasil 
também está de olho em novos 
departamentos e estruturou no 
primeiro semestre uma unida-
de de social media marketing 
e uma de mobile, esta deno-
minada Mobext. “Os serviços 
tradicionais de mídia, criação e 
marketing em buscadores con-
tinuam sendo muito buscados, 
porém social media e mobile 
marketing vêm crescendo mui-
to em demanda”, pontua André 
Zimmermann, diretor geral da 
agência, que conquistou neste 
ano as contas de L’Oréal, Hos-
pital Albert Einstein, Brasil 
Prev, Sol Meliá, SulAmérica e 
Pernambucanas.

Após vencer pela terceira vez 
consecutiva a concorrência da 
Microsoft Brasil, completando 
nove anos de parceria, a TV1.
com reformulou sua equipe 
de atendimento. Agora são 20 
pessoas gerenciando mais de 60 

anunciantes com seus consumido-
res. Assim, o negócio internet tem 
crescido dentro de todos os clientes, 
aumentando o espaço do meio den-
tro da comunicação”. Segundo ele, 
o componente tecnológico é muito 
forte. “Para ter liderança e reconhe-
cimento em suas atividades, isso é 
fundamental. E é nesse aspecto que 
somos bons”, afirma.

De acordo com Priscila, o obje-
tivo das mudanças é somar as ex-
periências para oferecer melhores 
resultados. “O nosso papel como 
agência é encontrar o consumidor 
certo para que nosso cliente possa 
ganhar mais, para que ele tenha 
resultados melhores. Unimos a 
expertise que já temos em inter-
net, já que estamos há 12 anos no 
mercado, com o conhecimento de 
comunicação em geral propicia-
do pela chegada do Rodrigo e o 
aprofundamento em tecnologia do 
Tolis”, conclui a executiva.

Renato Pezzotti

Araken Leão, da BG: “Nossa idéia é abrir  
um escritório criativo na Argentina”
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