
Num mundo em que o efê-
mero tomou o lugar do eterno, 
conceitos como a longevidade 
das relações sofrem violentas 
alterações. E a publicidade, 
um setor que por definição dita 
tendências, não escapa disso. 
Quando se fala sobre relações 
duradouras entre clientes e 
agências, portanto, atualmente 
muitos consideram uma conta 
de cinco anos como antiga.

Dentro das características 
da sociedade de hoje, essa visão 
poderia fazer algum sentido. 
Afinal, mesmo os casamentos 
entre pessoas físicas não são 
mais do tipo “até que a morte 
os separe”. Mas a verdade é 
que há no mercado parcerias 
entre agências e clientes que 
vão muito além das Bodas de 
Madeira (que comemoram cinco 
anos). Algumas relações já supe-
raram as Bodas de Prata e umas 
poucas ultrapassam as Bodas de 
Ouro. Uma das mais antigas no 
Brasil, entre McCann Erickson e 
General Motors, completa neste 
ano seu 70o aniversário e celebra 
as cada vez mais raras — na 
publicidade e na vida — Bodas 
de Vinho.  

“Agência boa é aquela que 
segura o cliente”, crava Adriana 
Cury, co-presidente da Mc-
Cann. “O segredo, como num 
casamento, é transformar a 
relação ao longo do tempo e 
buscar surpreender sempre. 
Ninguém fica numa relação 
comercial porque está acostu-
mado ou acomodado”, define. 
Segundo Adriana, o que vale é a 
qualidade do trabalho entregue 
e a negociação ente as partes. 
Ela afirma ainda que, mesmo 
num relacionamento longo, a 
fidelidade não é automática. 
“Não há alinhamento global que 
possa impedir um cliente de 
levar pelo menos parte da sua 
verba para outra agência”, ar-
gumenta Adriana, que também 
tem sob sua responsabilidade 
a conta da Esso, um dos mais 
antigos relacionamentos clien-
te-agência do País, iniciado há 
73 anos, em 1935.

A JWT é outra campeã de 
longevidade. Desde 1935, ela 
atende a Unilever. Na verdade, 
o relacionamento começou com 
a então Indústria Gessy Lever, 
quando a agência cuidava da 
comunicação do sabonete Ges-
sy. Hoje, além do sabonete Lux, 
estão no portfólio da JWT os 
produtos Seda e Knorr. 

Rara fidelidade
Quanto mais duradoura for a relação entre cliente e agência, melhores os 
resultados. Mas as que têm mais de uma década estão escasseando
Andréa Ciaffone

Também campeã nesse que-
sito, a Ogilvy mantém pelo 
menos dez casamentos de mais 
de dez anos, dos quais sete 
têm mais de 20 anos. O mais 
antigo data de 1966 e envolve 
a Kraft Foods, sucessora da 
Kibon. “Uma relação de 42 
anos mostra a capacidade de 
as empresas se renovarem e de 
acompanharem as mudanças 
uma da outra em um esquema 
de cumplicidade que muitas 
pessoas não atingem na relação 
pessoal”, comenta Fernando 
Musa, presidente da Ogilvy & 
Mather. Em sua opinião, o que 
se desenvolve entre ambos é 
um nível de intimidade que 
permite que a agência “se meta” 
na vida do cliente porque de-
senvolveu conhecimento sobre 
seu negócio a ponto de poder 
sugerir estratégias ou apontar 
oportunidades. “A experiência 
me mostra que os clientes que 
não permitem essa intimidade 
não alcançam longevidade nas 
relações com as agências”, ar-
remata o publicitário, que há 12 
anos trabalha na Ogilvy.

Há casos como o de Wa-
shington Olivetto e Bombril, 

cuja relação tomou contornos 
pessoais. “A Bombril está na 
minha vida desde 1978 e é uma 
das contas fundadoras da W/
Brasil. A Chocolates Garoto está 
comigo há 20 anos. A Grendene, 
há mais de 20 anos. Esse pro-
fundo conhecimento da marca, 
da sua história publicitária e 
comercial, da sua personalidade 
e mitologia, só contribui para 
que o trabalho criativo seja 
ainda melhor”, analisa Olivet-
to. Para ele, o conhecimento é 
um ingrediente importante na 

capacidade da agência de se 
renovar criativamente e ao mes-
mo tempo de ser relevante em 
relação aos objetivos do cliente. 
Por sinal, a campanha “Garoto 
Bombril” está no Guiness Book 
como a mais antiga do mundo 
ainda em atividade. “Quando eu 
entrei nessa profissão eu tinha 
uma ambição de fazer projetos 
de longo prazo, de forma con-
sistente”, completa o diretor de 
criação do “Primeiro sutiã” (ler 
mais à pág. 22). 

Com 40 anos de publicida-

de, Flavio Conti, diretor geral 
da DPZ, acredita que o natural 
deveria ser o relacionamento du-
radouro entre cliente e agência, 
embora admita que casamentos 
como os que a DPZ mantém 
com Sadia (39 anos) e Itaú 
(36 anos) sejam cada vez mais 
raros. “A construção de marcas 
é um processo de longo prazo 
em que qualidades da agência, 
como criatividade, inovação e 
punch, têm de se manifestar 
constantemente”, define. Em 
suas palavras, a longevidade é 
expressão da confiança mútua e 
do comprometimento da agência 
com o sucesso do negócio do seu 
cliente. “Só conhecendo muito 
bem o cliente é que a gente 
tem possibilidade de ousar e 
surpreender”, arremata.

Rotatividade no cliente
Washington Olivetto refor-

ça: “A constância é a mãe da 
inovação”. Para ele, a incons-
tância dos relacionamentos 
comerciais é fruto de uma men-
talidade juvenil que se instalou 
no mercado. “Esse juvenilismo, 
que prega o imediatismo dos 
resultados, é prejudicial à cons-

“A melhor maneira de 
manter a paixão criativa ace-
sa é você viver num ritmo de 
eterna conquista.” É assim 
que Sérgio Valente, presi-
dente da DM9DDB, dá sua 
receita de longevidade. “Na 
hora em que uma agência vê 
um cliente como ‘parceiro 
para todo o sempre’, é aí que 
ela começa a perdê-lo. Basta 
deitar nos louros de vitórias 
passadas para cochilar e 
deixar de planejar as glórias 
futuras”, decreta. 

Para Valente, outro erro 
que atrapalha a continuidade 
de uma relação é achar que já 
conhece tudo sobre o outro. 
“Conhecer profundamente 
um cliente e seu setor é mui-
to bom, mas a agência corre o 
risco de nunca se contrapor 
ao que está estabelecido e 
deixar o processo cair na 
rotina”, justifica. A saída? “É 
dever da agência propor coi-

caindo na mesmice”, diz. Ro-
drigues chama atenção para 
o fato de que a longevidade 
de uma relação demonstra 
a capacidade da agência de 
ser relevante para o cliente. 
“Cada frio na barriga tem de 
corresponder a mais um tijoli-
nho na construção da imagem 
do cliente”, completa.  

A cumplicidade na cons-
trução da marca é um dos 
fatores que, na visão do 
sócio-diretor da Talent, 
José Eustachio, fazem os 
relacionamentos durarem. 
“Estamos há 20 anos com a 
Semp Toshiba e, ao longo do 
tempo, sempre pensamos a 
marca com o cliente”, exem-
plifica. “Essa profundidade 
é que nos permite ousar e 
levar a imagem da marca 
sempre adiante.” A Talent 
também soma longos casa-
mentos com Lojas America-
nas e Ipiranga.

Como manter a chama acesa

José Eustachio, da Talent: “Estamos há 20 anos com a Semp Toshiba e, ao 
longo do tempo, sempre pensamos a marca com o cliente”

sas novas e, com isso, apimentar 
a relação”, aponta o criativo, 
que mantém com clientes como 
Itaú e Honda relacionamentos 
iniciados no século passado e 
que continuam vigorosos.

Em um casamento entre 
cliente e agência, pressupor a 

fidelidade não traz benefício al-
gum. É o que afirma Hugo Rodri-
gues, vice-presidente nacional 
de criação da Publicis. “Todo 
novo job tem de trazer um friozi-
nho na barriga, um arrepio, uma 
emoção. Na hora em que essa 
adrenalina se vai, a relação está 

Hugo Rodrigues, da Publicis: alinhamento incentiva longevidade 
das relações. Mas existe possibilidade de autonomia
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trução de marcas”, argumenta. 
Segundo ele, isso explica em 
parte o momento de baixa 
criatividade da propaganda 
brasileira. “O desconhecimento 
faz as pessoas pensarem que 
estão inovando. Na verdade, 
a propaganda está precisando 
mesmo é de sangue velho”, 
diagnostica Olivetto. “Do lado 
do cliente, a falta de ousadia 
criativa é um dos efeitos da 
ressaca provocada pela rotati-
vidade de executivos, que beira 
a promiscuidade”, completa.  

Adilson Xavier, presidente e 
diretor nacional de criação da 
Giovanni+DraftFCB, concor-
da, mas acredita que, como a 
história é cíclica, essa fase vai 
passar. “A grande maldição do 
nosso tempo é a superficialida-
de”, declara. Para o publicitário, 
que tem contas de mais de 25 
anos, como a Columbia TriStar 
e a Buena Vista, conviver com 
as marcas por longo tempo é a 
melhor maneira de estabelecer 
um elo sólido entre as marcas 
e o consumidor. “As pessoas 
se sentem traídas quando uma 

Química entre cliente e agência
A despeito dos alinha-

mentos mundiais, do turn 
over de executivos e do sur-
gimento de mais agências, 
há muitos casos em que a 
química entre executivo e 
agência faz com que as con-
tas sigam o talento publici-
tário para onde ele for. Nem 
que esse lugar seja uma casa 
nova e modesta em compa-
ração com a anterior. Isso 
aconteceu inúmeras vezes 
nas últimas décadas. Quando 
a DPZ abriu suas portas, os 
fundadores levaram contas 
com eles. Depois, quando 
Washington Olivetto lançou 
sua agência, alguns de seus 
clientes da DPZ dividiram 
suas contas entre as agên-
cias ou simplesmente foram 
com ele. 

Graças a esse apego aos 
criativos, clientes grandes 
acabaram se tornando “polí-
gamos” muito felizes. O Itaú 
começou a conviver com 
Nizan Guanaes nos tempos da 
DPZ, reencontrou-se com ele 
na DM9 e, quando o publici-

tário abriu a Africa, acomodou a 
nova agência no seu elenco. “O 
Nizan está com o Itaú há mais de 
20 anos”, diz o sócio-diretor da 
Africa, Márcio Santoro. “E eu já 
estou com ela há dez anos, desde 
o tempo da DM9”, acrescenta. O 
mesmo aconteceu com a Vivo. 
“Ela nasceu com o DNA da Tele-
fônica, que também era atendida 
pela DM9”, lembra Santoro. 

Esse tipo de relacionamento 
vai além da aposta no talento 

criativo. Ele traduz uma con-
fiança pessoal e intransferível 
na capacidade das pessoas em 
se comprometerem com os re-
sultados para o cliente. Quanto 
mais se alimenta essa confiança, 
mais duradoura será a relação. 
Para Santoro, a base disso está 
na transparência. “Muitas vezes, 
ela é mais eficiente. Se a cam-
panha ainda não está no ponto 
certo, é melhor dizer para o 
cliente que é caso de mudar a 

Para o diretor de marke-
ting da Vivo, Silvio Sato, 
profissional que convive com 
as agências DPZ e Fischer há 
uma década e com a Africa 
desde o nascimento da Vivo, 
a grande explicação para o 
sucesso de um relacionamen-
to é a qualidade dos resulta-
dos obtidos. “Continuidade e 
consistência nos resultados 
são os fatores que mantêm 
parcerias numa época carac-
terizada pela rápida mudan-
ça dos contextos tanto no 
setor das telecomunicações 
quanto da comunicação”, 
diz. Sato não vê problemas 
em ter a conta atendida por 
várias agências (além das já 
mencionadas, a Y&R se junta 
ao grupo). “O fato de todas 
estarem há muito tempo 
trabalhando juntas garante 
o bom funcionamento das 
coisas”, garante.

Lealdade, aliás, também 
faz parte da história da agên-
cia chamada atualmente 
Y&R. Ela trabalha com contas 
como Danone (25 anos na 
casa) e Colgate-Palmolive 
(conquistada no início de 
96). São clientes que estão 
na agência desde antes da 
fusão com a NewcommBates, 
de Roberto Justus.

data da apresentação. Isso não 
vai prejudicar a agência se o 
cliente estiver convicto de que 
a agência está tão envolvida e 
comprometida com o sucesso 
quanto ele”, explica. E com-
pleta: “Nós acreditamos que os 
nossos maiores novos negócios 
estão dentro dos nossos clientes 
de mais longa data”.

Segundo o vice-presidente 
e responsável pela comunica-
ção corporativa e branding do 
Itaú, Antonio Jacinto Matias, 
mais importante do que ter um 
relacionamento duradouro é ter 
uma parceria frutífera. “Nossas 
relações com as agências, mes-
mo as mais antigas, continuam 
a dar frutos excelentes”, diz. 
“Acredito no inconformismo 
baseado na motivação, e não na 
eterna insatisfação”, continua 
Matias. Em sua opinião, o suces-
so da longa convivência passa 
pelo profundo respeito entre 
as partes, pela consistência em 
tudo o que se faz. “Queremos ser 
surpreendidos, mas que essas 
surpresas sejam relevantes e 
contribuam para o todo.” 

Antonio Matias, do Itaú: “Queremos ser surpreendidos, mas que 
essas surpresas sejam relevantes e contribuam para o todo”
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marca muda repentinamente 
seu discurso e seu estilo de 
comunicação”, diz. “Quando há 
uma mudança brusca, as pes-
soas pensam ‘eu gostava tanto 
dessa marca do jeito que era, 
mas pelo jeito ela já não gosta 
mais de mim’. Ou seja, você aca-
bou de perder um consumidor 
fiel e ganhou o rancor de um 
desprezado”, adverte. 

Mesmo a percepção atual do 
que é uma relação longeva entre 
cliente e agência — algo acima 
de cinco anos — pode ser reflexo 
do ritmo acelerado de mudanças 
no ambiente de negócios. “Hoje, 
os clientes têm menos pudor 
de buscar novos relacionamen-
tos”, observa o CEO da Fischer 
América, Antonio Fadiga. “Isso 
é um desdobramento do pro-
cesso de profissionalização das 
empresas e também da maior 
rotatividade dos executivos nos 
cargos”, emenda. 

Pesquisas mostram que nos 
dias atuais o tempo médio de 
permanência no cargo de um 
diretor de marketing é de dois 
anos e meio. Nesses 30 meses, 

o executivo geralmente busca 
fazer uma concorrência entre 
agências, lançar produtos, ge-
rar cases e partir para o próxi-
mo desafio. Ou seja, as relações 
entre agências e clientes não 
mais se estruturam como ca-
samentos. No máximo podem 
chegar a um namoro firme, 
como se dizia antigamente. 

“Não se consegue mais al-
cançar uma zona de conforto 
com um cliente porque o giro 
dos executivos nos cargos, 
mesmo quando a conta já está 
na agência há algum tempo, 
exige que você os conquiste 
novamente”, descreve Hugo 
Rodrigues, vice-presidente 
nacional de criação da Publicis. 
Diante desse cenário, o criativo 
fica obrigado a se reinventar 
na relação com a empresa que 
atende. “É como aqueles ca-
sais que estão juntos desde a 
adolescência, já passaram por 
separações, mas sempre vol-
tam. Pode ser que eles estejam 
no terceiro período de casa-
mento, só que todos foram com 
a mesma pessoa, apenas em 

diferentes bases e com novos 
objetivos”, diz Rodrigues, que 
tem sob sua responsabilidade as 
relações da Publicis com Nestlé, 
Procter & Gamble, L’Oréal e 
Brascan, além da Salles Che-
mistry com a GM. 

É preciso lembrar que, an-
tes, os laços entre agência e 
cliente eram mais duradouros 
porque havia aspectos mais 
pessoais envolvidos na relação. 

“Eram os donos de agências 
que falavam com os donos ou 
presidentes das empresas. Isso 
gerava vínculos de amizade 
e confiança entre as pessoas, 
além da intimidade entre as 
empresas”, pondera Fadiga. 
Como as estruturas estão mais 
profissionalizadas e as decisões 
são tomadas de forma executiva 
e fundamentadas em fatos, qua-
se não há espaço para ousadias 
baseadas no instinto.

O CEO da Fischer América 
acrescenta que, às vezes, a par-
ceria permanece mesmo quando 
a empresa ou a agência muda. 
“Fusões e aquisições, tanto do 
lado das empresas quanto das 
agências, fazem os nomes mu-
darem, mas não a essência do 
relacionamento”, diz Fadiga. A 
agência mantém com a Vivo um 
relacionamento mais antigo, do 
tempo em que a empresa ainda 
se chamava Telesp Celular, há 
uma década.

Decisão mundial
Se por um lado os alinha-

mentos mundiais ajudam a 
Xavier, da Giovanni+DraftFCB: a maldição 
do nosso tempo é a superficialidade à
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As relações duradouras 
entre agências de publicida-
de e anunciantes vão além 
dos grandes centros urbanos 
e se estendem a praças de 
menor porte. Em Belém, a 
Mendes Publicidade, fundada 
em 1961, é um exemplo de 
como modelos de negócios 
bem alinhados podem pro-
longar uma parceria por vá-
rias décadas. Quatro de seus 
clientes estão no portfólio da 
empresa há mais de 30 anos: 
Universidade do Amazonas 
(Unama), Higson & Co., Fa-
lesi & Cia. e uma revenda 
da GM. Dessas empresas, a 
Unama, a Higson e a Falesi 
nunca foram atendidas por 
outra agência. Outro dado 
que mostra o nível de satisfa-
ção dos clientes da Mendes é 
que 11 deles têm 15 anos ou 
mais de casa.

Oswaldo Mendes, dire-
tor-presidente da Mendes, 
orgulha-se de fazer parte do 

A Leo Burnett e a segura-
dora Allstate comemoraram 
há alguns meses nos EUA o 
50o aniversário de uma par-
ceria que há menos de cinco 
anos estava bastante abalada. 
“Vínhamos de uma campanha 
não muito bem-sucedida, e os 
profissionais de criação não 
pareciam capazes de ter novas 
e melhores idéias. A melhor 
coisa a fazer seria trocar de 
agência”, afirmou ao AdAge a 
diretora de marketing do anun-
ciante Lisa Cochrane. Mas, em 
vez disso, ela pediu a Leo que 
mudasse, em um último esfor-
ço para salvar a parceria. 

Com o conceito “Você está 
em boas mãos” e a estrela do 
ator Dennis Haysbert — que 
interpreta David Palmer na 
série 24 Horas — o comercial 
elevou as vendas da marca 
e foi transmitido por muitos 

anos, garantindo a segunda 
conta mais antiga da agência, 
atrás apenas da parceria com 
Kellogg’s, que data de 1949.

A paciência acompanhada da 
exigência por melhores resulta-
dos devem ser os segredos das 
grandes parcerias da publicidade 
norte-americana. Uma das mais 
notáveis é a que envolve a BBDO 
e a General Electric, que existe 
desde 1920, quando a rede 
ainda se chamava BDO. A DDB 
também tem grandes parcerias, 
uma com o McDonald’s (desde 
1970) e outra há 50 anos com a 
Volkswagen na Alemanha. 

Outros casamentos duradou-
ros são vistos na McCann Erick-
son (com a Coca-Cola desde o 
início da década de 1950), Ogilvy 
(a conta de Dove foi conquista-
da por David Ogilvy em 1954) 
e JWT de Chicago (com Kraft 
Foods há 70 anos, embora a 

seleto grupo de agências do 
País que têm mais de 45 anos 
de operação ininterrupta. “A 
filosofia de trabalho que a 
Mendes se impôs e pratica, 
desde o primeiro dia de sua 
existência, é a da insatisfação 
continuada. Sempre achamos 
que podemos fazer melhor do 
que já foi feito, e isso para nós 
é um dogma”, afiança. 

Recentemente, a Mendes 
conquistou a conta da Claro 
na Região Norte. O empresá-
rio aposta que esse pode ser 
o início de mais uma relação 
duradoura. Em sua opinião, a 
Mendes tem a maior taxa de 
fidelização de clientes da pu-
blicidade brasileira. “Mendes 
é a única agência do Norte a 
conquistar, em 2005, o Prê-
mio Aliança da Associação 
Brasileira de Anunciantes 
por ter clientes que vêm 
sendo atendidos há mais de 
30 anos”, arremata.

Welliton Moraes

estabilizar os casamentos entre 
agências e clientes, em alguns 
casos eles provocam divórcios 
que deixam corações partidos 
em ambos os lados. Esse foi o 
caso da conta da Johnson & 
Johnson, que ficou na DPZ de 
1972 até 2005. Naquele ano, por 
causa do alinhamento mundial 
da empresa, a J&J mudou de 
agência, levando na bagagem 
cases bem-sucedidos como a 
chegada dos absorventes inter-

Antigas campanhas de Tang, criadas pela Ogilvy, mostram Dina Sfat (à esq.) e a jovem Luana Piovani  (à dir.)

nos O.B. ao Brasil, nos anos 70. 
Outro desafio foi o lançamento 
da marca Sundown, na década 
de 80, época em que as pessoas 
não só não queriam se proteger 
do sol como buscavam torrar a 
pele até conquistar um bronze-
ado extremo.

Há quem diga que, mesmo 
num mundo de alinhamentos 
compulsórios, existe espaço para 
novas experiências. Quando o 
cliente quer, não há como impe-

1935

McCann — Esso

JWT — Unilever

1938

McCann — General Motors

1942

McCann — Coca-Cola

1948

McCann — Kolynos

1951

McCann — Goodyear

1952

McCann —L’Oréal

1953

McCann — Nestlé

1956

AlmapBBDO — Volkswagen

1965

JWT — Nestlé (Nescau)

1966

Ogilvy — Kibon
Ogilvy — Kraft

1969

Ogilvy — Gerdau

DPZ — Sadia

1971

DPZ — Souza Cruz

DPZ — Deca

1972

DPZ — Banco Itaú

Ogilvy — Souza Cruz

Ogilvy – Unilever (Trim)

1973

JWT — Cadbury Adams

1974

Ogilvy — GlaxoSmithKline (Eno)

Ogilvy — Consul

1975

Leo Burnett — Philip Morris

1977

DPZ — Coca-Cola

1980

Ogilvy — Pernod Ricard do Brasil

JWT — Shell

União monogâmica

Casamentos longos no exterior
companhia tenha retirado em 
2006 cinco grandes contas, o 
que gerou uma crise).

Nike e Wieden + Kennedy 
unem esforços desde a funda-
ção da agência, em 1o de abril 
de 1982, especialmente para 
atender o anunciante. Em 
2007, a parceria foi interrom-
pida com a mudança para a 
Crispin Porter + Bogusky, que 
atendeu a Nike até a metade 
de 2008, antes de voltar à 
velha casa.

Mas o tempo acabou de 
vez com algumas parcerias, 
como a da Lowe com a Stella 
Artois, que após 26 anos se 
encerrou no mês passado. 
Outros exemplos são Leo Bur-
nett e Cadillac, separados em 
2006 após 61 anos juntos, e 
Wal-Mart, que permaneceu 32 
anos com a Bernstein-Rein.

Felipe Turlão
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dir que ele coloque parte da sua 
verba em outra agência. Sempre 
tem uma promoção, uma ação de 
BTL, uma campanha de ocasião 
que vai para outra casa. 

Convivendo com clientes 
internacionais há décadas, Adil-
son Xavier adverte que pular 
de agência em agência é algo 
bastante perigoso. “Ao entrar 
em nova relação com agência, o 
cliente tem de abrir seus segre-
dos. Informações confidenciais 
que não deveriam jamais chegar 
aos ouvidos dos competidores 
acabam sendo divulgadas de 
agência em agência”, pontua. 
E uma amante desprezada, se 
tiver a chance de usar seu co-
nhecimento, pode partir para 
uma vingança.  

De acordo com Flavio Conti, 
antes as contas passavam mais 
tempo nas agências porque no 
ambiente de negócios havia 
mais persistência. “Hoje, tem 
muito executivo de marketing 
que quer mudar por mudar. 
Isso é ruim. Se não houver a 
consciência da importância de 
manter a constância na comu-
nicação da sua marca, pode-se 
colocar em risco o investimento 
em branding”, diz. O diretor 

geral da DPZ afirma que, se as 
marcas tiverem variações muito 
freqüentes no tom e estilo da 
comunicação, poderão fazer com 
que o consumidor as entenda 
como esquizofrênicas. 

Hugo Rodrigues, da Publi-
cis, argumenta que esse risco é 
avaliado cuidadosamente pelas 
multinacionais, que preferem 
manter suas contas globalizadas. 
“Isso incentiva a longevidade 

das relações porque, se um 
executivo quiser mexer com 
uma agência em um país, terá 
de brigar com o mundo para 
mudar algo. Geralmente, o pro-
cesso levará mais tempo do que 
o que ele pretende passar na 
empresa”, observa. “Claro que 
existe alguma possibilidade de 
autonomia, mas o movimento 
está cada vez mais centralizado”, 
completa Rodrigues.

Contas com mais de dez anos das 
30 maiores agências brasileiras

Segundo o Agências & Anunciantes publicado em junho de 2008

Casamentos duradouros

1981

AlmapBBDO — Elma Chips

1982

Giovanni,FCB — Columbia Tristar 
Buena Vista Filmes

1986

W/Brasil — Bombril

1987

Leo Burnett — Kellog’s

1988

Talent — Semp Toshiba

W/Brasil — Sadia

W/Brasil — Chocolates Garoto

1989

Leo Burnett — P&G

1990

DM9DDB — Itaú Seguros

1991

Publicis — Odebrecht

1992

Talent — Lojas Americanas

Giovanni+DraftFCB — Disney

1993

DM9DDB — Honda

Publicis — Brascan

Lew’Lara — Governo de Aruba

DPZ — Avon

1994

AlmapBBDO — Havaianas

AlmapBBDO — Audi

Giovanni,FCB — Nivea

Ogilvy — IBM 

1995

Talent — Ipiranga

Giovanni,FCB — Ceras Johnson

DPZ — Itaucard  (ex-Credicard)

Ogilvy — Kimberly Clark Kenko

Leo Burnett — Fiat

1996

Ogilvy — Coteminas

1997

F/Nazca — Skol

Ogilvy — Mattel

Giovanni,FCB — Kraft  (Nabisco)
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