
Aos 35, Escala chega a SP
Empresa gaúcha faz festa e estréia no novo mercado como EscalaDDP
Eduardo Duarte Zanelato

Maior agência do Rio Gran-
de do Sul e uma das principais 
da região, a Escala comemora 
nesta segunda-feira, 13, seus 
35 anos em grande estilo. Além 
de promover uma festa no 
Instituto Iberê Camargo, em 
Porto Alegre, os sócios Rei-
naldo Lopes, Alfredo Fedrizzi, 
Paulo Melo, Miguel de Luca e 
Fernando Picoral aproveitam a 
data para anunciar sua entrada 
no mercado paulista. 

A partir de agora, o grupo 
detém 40% de participação na 
agência paulista SociedadeDDP, 
comandada pelo trio Daniela 
Schmitz, Denis Moses e Paulo de 
Jesus, e que tem em sua carteira 
clientes como Citrosuco, Max-
Haus e Syngenta. “A expectativa 
é dobrar o tamanho da operação 
total em dois anos e meio”, ex-
plica Reinaldo Lopes, em uma 
referência às unidades de Porto 
Alegre, Blumenau (SC), Recife 
(PE) e, agora, São Paulo. 

Apesar de não revelar valo-

res, Lopes afirma que a aquisição 
representa uma mudança con-
siderável na atuação da Escala. 
“Passaremos a brigar nas grandes 
concorrências”, diz. Ele conside-
ra que, com a chegada a São Pau-
lo, o grupo passa a cobrir 80% do 

potencial de consumo do País, o 
que legitima a disputa por contas 
de grande porte. Além disso, os 
clientes de abrangência nacional 
já atendidos pela Escala, como 
Grendene, Braskem e Renner, 
ganham suporte em São Paulo. 

Para tanto, a equipe da antiga 
SociedadeDDP já ganhou refor-
ços na área de planejamento, e 
o board da Escala, que envolve 
representantes da Prax, estuda 
a criação de um projeto de inter-
câmbio envolvendo profissionais 
de Porto Alegre e São Paulo. “A 
troca está sendo muito produ-
tiva, porque são duas agências 
complementares, o que falta para 
uma tem de sobra na outra”, con-
ta Daniela Schimitz, da DDP.

Como fruto da nova parceria, 
a EscalaDDP participa atual-
mente de três concorrências 
nos setores de energia, saúde e 
agronegócios, embora não revele 
o nome dos potenciais clientes.

Lopes considera que um dos 
diferenciais do grupo, com a 
chegada ao maior mercado do 
País, é a origem da agência. “Nós, 
que nascemos em Porto Alegre e 
fomos a Recife, conseguimos en-
xergar o Brasil de uma maneira 
diferente da que profissionais 
paulistas estão acostumados”, diz 

ele, completando que, com essa 
visão, consegue mapear melhor 
as particularidades de cada Esta-
do das regiões onde atua. Assim, 
a agência pretende oferecer a 
grandes anunciantes sediados 
em São Paulo uma maneira mais 
eficaz de atingir consumidores de 
Estados do Sul e do Nordeste.  

Entre as cinco maiores
Com a base em São Paulo, a 

estratégia da Escala é amealhar, 
em um primeiro momento, clien-
tes que não sejam líderes de seu 
segmento. Lopes considera que 
anunciantes com esse perfil aca-
bam prejudicados ao manterem 
suas contas tanto em agências 
pequenas — e com pouca abran-
gência nacional —, como nas 
grandes, pois perdem relevância 
em relação aos líderes de segmen-
to. Assim, acredita o executivo, a 
EscalaDDP surge como uma boa 
opção, já que apesar de pequena, 
está presente no resto do País. 
“Hoje vamos comer pela borda 
para um dia disputar com as gran-
des agências”, prevê ele.  

Lopes brinca que o objeti-
vo da Escala é, nos próximos 
anos, ser apontada como uma 
das cinco melhores agências do 
País. “Quando você pergunta às 
pessoas quais as dez melhores 
agências do Brasil, cinco sempre 
serão citadas. Queremos ser uma 
dessas cinco”, encerra.

A partir da esquerda: Reinaldo Lopes, Denis Moses, Paulo de Jesus e Daniela Schmitz
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DM9DDB cria Nove, para varejo
Durante a concorrência da 

conta do Ponto Frio, uma das 
propostas apresentadas pela 
DM9DDB para a manutenção do 
cliente na agência foi a criação 
da área interna de varejo Nove 
(Núcleo Operacional de Varejo 
Especializado), que foi anuncia-
da neste mês, sob o comando do 
experiente executivo português 
Jorge Letra. O profissional dei-
xou a diretoria comercial do Pão 
de Açúcar em meados de 2008, 
após ter trabalhado no Brasil 
para a rede portuguesa Sonae e 
para a Dicico, a partir de 2001. 

Com o  novo núc leo ,  a 
DM9DDB reforça as áreas de 
análises de mercado e opor-
tunidades de negócios com 
parceiros dos clientes. Esse 
segmento vem sendo disputado 
por consultorias de branding e 
marketing, além das agências 
de publicidade. “Poderemos 
trabalhar com parceiros do 

Ponto Frio e, eventualmente, 
com a outra agência que atende 
o Ponto Frio (Fala)”, afirma 
Jorge Letra, que se mudou tem-
porariamente para o Rio de Ja-
neiro, onde estão concentrados 
os 34 funcionários do Nove.

A expectativa de Letra é 
que, até o fim do ano, o Nove 
atenda exclusivamente o Pon-

to Frio. “Estamos lançando o 
Nove para o Ponto Frio. Em 
2009 poderemos trabalhar 
também para outros clientes 
da DM9DDB.” O núcleo tem 
quatro áreas de atuação: pro-
paganda, informação, estra-
tégia e análise. Para suprir a 
rede Ponto Frio de análises e 
pesquisas de mercado, a agên-
cia conta com a base de dados 
das DDBs espalhadas em quase 
cem paí ses. 

“O Nove é um novo jeito 
de trabalhar o varejo. O varejo 
mudou e o atendimento que se 
faz a esse segmento também 
tem de mudar. Propomos ofe-
recer um arcabouço de infor-
mações aos grandes varejistas 
que se reverta em resultados 
efetivos e mensuráveis para o 
mercado”, afirma o presidente 
da DM9DDB, Sergio Valente, 
que teve de adiar projeto de 
comandar uma nova agência do 

Não é a primeira vez que 
a DM9DDB cria uma 

área especializada em va-
rejo. Na década de 90, a 
agência anunciou a criação 
da DM9,99 numa alusão à 
invasão das lojas de produtos 
de R$ 1,99. Esses estabeleci-
mentos foram um fenômeno 
do Plano Real. A estabilidade 
da moeda e o fim da inflação 
deram impulso ao consumo 
das classes de renda mais 
baixa, atendida em lojinhas 
que vendiam um mix de pro-

dutos nacionais e importados 
da China por preço acessível 
a qualquer consumidor. No 
início dos anos 2000, como 
efeito da desvalorização do 
real, o varejo manteve o 
preço único para todos os 
produtos, mas num patamar 
mais alto. Ao lançar a área 
de varejo, a DM9DDB seguia 
tendência das agências de 
publicidade do mercado. Era 
hora de conquistar as classes 
populares, que passavam a 
consumir mais.

memória seletiva

Grupo ABC durante o processo 
de concorrência do Ponto Frio 
— o anunciante concentrava 
toda a verba na DM9DDB há 

cinco anos. A maior angústia 
do varejo, segundo Letra, é a 
mensuração do retorno obtido 
do investimento em ações de 
marketing e publicidade. “No 
Nove, vamos oferecer o impac-
to dessas ações em todos os pi-
lares do negócio, como venda, 
margem e estoque”, afirma.

Sandra Silva

Jorge Letra está no comando da Nove
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