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A operação brasileira da rede Wunderman, que pertence ao grupo norte-americano WPP e tem 
o grupo Newcomm, do empresário Roberto Justus, como sócio no País, está ampliando sua 
atuação, antes focada em marketing de relacionamento, para a publicidade de massa. A 
conquista da conta global da Dell pelo grupo, em concorrência encerrada em dezembro, 
motivou o lançamento de uma nova rede global de agências, a Enfatico, que terá 13 escritórios 
ao redor do mundo e no Brasil será uma unidade de negócios da Wunderman, com atuação 
independente e 50 funcionários. A agência ganhou os olhos do grupo controlador por já 
exportar campanhas para o Canadá além de ser um centro de criação para a Nokia. 
"Queremos ser líderes da rede em criação e mídia on-line em 2009 e está em nossos planos 
lançar uma agência de criação para exportação", disse Eduardo Bicudo, presidente da 
Wunderman no Brasil. 
 
Diante deste novo cenário, a agência se viu forçada a sair à caça de empresas que ampliem 
suas áreas de atuação e, por conta disso, se tornará uma holding, com a abertura de novas 
operações ou aquisições de agências já existentes. "Estamos buscando agências especializadas 
em áreas que complementem as nossas operações, como em mobile (mobilidade), ou que 
possam replicar o nosso modelo, como as digitais, de relacionamento ou de marketing direto. 
Pelo menos uma aquisição deve ser anunciada até o fim do ano", afirmou Bicudo. Segundo ele, 
três agências estão em análise, uma delas em processo de auditoria. Mundialmente, o contrato 
entre a Dell e o WPP prevê investimentos em marketing de US$ 4,5 bilhões, em três anos, 
mais US$ 1,67 bilhão em planejamento e compra de mídia. Até então, o anunciante era 
atendido por mais de 800 empresas.  
 
"A Dell está mudando seu modelo de comercialização da venda direta para o varejo, não tinha 
preocupação em relação à marca", comentou Bicudo.  
 
Posicionamento 
 
A operação brasileira da Wunderman é responsável por 50% do faturamento da rede na 
América Latina, onde possui 10 escritórios. O aumento do investimento de clientes e a 
conquista de novas contas possibilitarão à agência fechar o ano com um crescimento de 40%, 
um pouco acima dos 37% registrados no ano passado.  
 
Este ano, a agência conquistou as contas de Troller, Jaguar, Syngenta e ampliou o portfólio de 
marcas da fabricante de bebidas Diageo de quatro para sete marcas. É o cliente que mais 
cresceu na agência (39%). "Um dos nossos objetivos é posicionar a agência como um centro 
de criação e operação para toda a América Latina", ressalta Eduardo Bicudo. 
 
Redes sociais 
 
Com a expansão da Internet e dos sites de relacionamento, como Orkut, My Space e Second 
Life no Brasil, a agência percebeu que o canal de comunicação com os consumidores estava na 
web, pois as campanhas geradas neste meio tinham resultados infinitamente superiores aos 
feitos em outras mídias, além de representavam economia de custos. Por conta disso, a 
agência resolveu investir pesado em tecnologia para focar em ações de interatividade na 
Internet, que hoje correspondem a 61% do faturamento e são integradas aos canais usados 
tradicionalmente pelo marketing de relacionamento, como telemarketing, e-mail marketing e 
malas-diretas. "As redes sociais representam a maior oportunidade para a agência, pois 
conseguimos atingir as pessoas que nos interessam. O que antes fazíamos comprando um 
mailing, hoje conseguimos com um bom monitoramento das redes", explica Adilson Batista, 
vice-presidente executivo da agência.  
 
A criação de uma comunidade para fãs de churrasco dentro do portal Yahoo, para gerar ações 
de relacionamento com a bebida Smirnoff Caipiroska, da Diageo, foi vista por 608 mil usuários 
em 14 semanas e gerou 54 mil registros, exemplifica o vice-presidente de criação da agência, 
Eco Moliterno.  



 
Outro importante ingrediente utilizado para amplificar a aderência às campanhas é o 
entretenimento, que em alguns casos se sobrepõe ao anunciante. "Criamos uma campanha 
unbranded (sem patrocínio da marca) usando vídeos curiosos no You Tube, sobre coisas que 
combinam. Posteriormente, usamos este conceito para uma campanha da Johnnie Walker, que 
mostra possibilidades de combinações da bebida com frutas, por exemplo", conta.  
 
Isto não quer dizer que ações de mala-direta estejam extintas. Segundo Moliterno, cabem em 
ações mais focadas, como por exemplo, para atrair consumidores para um test-drive de 
automóvel, como a que foi feita para o lançamento do Eco Sport, para a Ford. "A partir do 
banco de dados da montadora, enviamos uma mala direta impactante, aromatizada e 
atingimos o objetivo com 4% dos clientes que já tinham o carro e 1% dos que não tinham, o 
que é um ótimo resultado", conta o vice-presidente de Criação. Com o banco de dados dos 
clientes turbinado pela audiência das campanhas interativas, a agência intensificou os 
investimentos em tecnologia. Se anualmente eles ficavam em torno de US$ 500 mil a US$ 1 
milhão em manutenção e modernização do seu parque tecnológico, nos últimos dois anos, 
foram necessários aportes adicionais de US$ 3 milhões para unificar seu banco de dados, que 
gerencia informações de 40 milhões de pessoas, entre elas, toda a base de clientes da Vivo.  
 
Lá fora 
 
Por conta da atual crise financeira, o presidente mundial do grupo WPP, Martin Sorrell, prevê 
dificuldades para os próximos 15 meses no mercado publicitário mundial. No entanto, ele 
aponta a que fatores como a Copa do Mundo na África do Sul, em 2010, as eleições nos 
Estados Unidos, podem estimular os anunciantes para novos investimentos.  
 
No primeiro semestre, os mercados emergentes (Ásia, América Latina, África e Oriente Médio), 
cresceram 27%, atingindo uma participação total nos negócios do WPP de 23%. A Europa 
cresceu 20,5% e os Estados Unidos, o responsável por quase 40% do total do grupo, teve o 
menor crescimento, de apenas 7%. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 set. 2008, Empresas & Negócios, p. B2. 


