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Agências digitais cada vez 
mais na ponta estratégica
Acostumadas a cuidar dos esforços online, elas começam a  
conquistar contas que pedem soluções em outras disciplinas

As agências digitais não só 
estão sendo convidadas para dis-
putar contas com agências de pu-
blicidade, como estão ganhando. 

No mês passado, a Tribal DDB 
foi selecionada para liderar a 
publicidade global da McAfee, 
empresa de segurança na web. 
Na ocasião, o diretor de marke-
ting do anunciante, David Milam, 
disse: “A empresa avaliou algumas 
agências, e o time da Tribal DDB 
demonstrou conhecimento em 
cada aspecto de nosso negócio. A 
agência não apenas tem uma boa 
quantidade de grandes diretores 
de criação, como — mais impor-
tante do que isso — ela tem por 
trás fortes idéias estratégicas”.

Embora a maioria dos anun-
ciantes permaneça buscando 
os melhores especialistas para 
cada disciplina, muitos já estão 
mostrando interesse em agências 
digitais para o papel de líderes 
dos esforços de comunicação 
integrada, segundo consultores. 
Isto é particularmente visível en-
tre anunciantes no setor varejista 
e em outras categorias de produ-
tos que oferecem oportunidades 

para e-commerce.
Além disso, os clientes es-

tão cada vez menos focados na 
questão de que tipo de agência 
vai controlar sua conta e mais 
preocupados com os cérebros in-
dividuais por trás das campanhas 
de marketing.

Com seus  
próprios méritos

A Tequila, agência nova-iorqui-
na do Grupo Omnicom, foi escolhi-
da para gerenciar a conta para os 
EUA da Visit Britain, o escritório 
de turismo de Inglaterra, Escócia 
e País de Gales; há alguns meses, 
a IMC2 recebeu a missão de ge-
renciar toda a criação, mídia e es-
tratégia da Mars Direct; e a AKQA 
está se aprontando para levar ao 
ar na televisão e na internet uma 
campanha para Flip, uma câmera 
digital de vídeo que deu origem a 
cinegrafistas amadores.

“Os clientes não se preocu-
pam da mesma maneira que nós 
nos preocupamos com o tipo de 
agência com que estão trabalhan-
do”, diz Liz Ross, presidente para 
as Américas e diretora global de 

marketing da Tribal DDB World-
wide, que foi convidada para 
a concorrência da tequila Jose 
Cuervo em uma disputa com no-
mes tradicionais, como a BBH e a 
JWT. “Eles buscam um parceiro 
de marketing e um grupo de pes-
soas que entenda seus negócios e 
marcas. As maiores agências estão 
presas a suas velhas estruturas. 
Passa a ser uma questão de quem 
tem o melhor talento.”

“Temos sido a agência líder em 
diversos projetos, de empresas ini-
ciantes e pequenas a companhias 
muito grandes”, diz Rick Webb, 
diretor de operações do Barbarian 
Group. “Definitivamente, a ten-
dência está acontecendo.”

Companhias de tecnologia 
representam um outro espaço 
quente para que agências digi-
tais estabeleçam relações como 
agências-cabeça. Webb cita a 
relação de sua agência AOR com 
a Adobe em torno do produto 
Photoshop Express como uma 
que transcendeu o online e atingiu 
outdoor, marketing de guerrilha e 
marketing boca a boca.

“As agências digitais também 

estão brilhando neste tipo de 
concorrência porque conhecem 
os produtos e os negócios desses 
clientes, o que é uma vantagem 
natural”, afirma Webb.

Acertando  
as prioridades

A escolha da AKQA como 
agência off-line há alguns meses 
não foi um golpe na DDB, a agên-
cia com quem trabalhou no lan-
çamento da marca Flip em 2007, 
segundo Scott Kabat, diretor de 
marketing da Pure Digital, fabri-
cante do produto. Em vez disso, foi 
uma constatação de que os planos 
para 2008 da companhia seriam 
fortemente focados no digital.

“Aprendemos muito em todo o 
processo e isso nos fez ter a certeza 
de que a AKQA poderia entregar 
um plano integrado”, disse ele. “Fi-
camos impressionados com as saca-
das estratégicas e as idéias em meio 
a uma plataforma de campanha.” O 
primeiro trabalho da agência tinha 
componentes digitais e promocio-
nais, ao relacionar a linha Flip Mino 
ao projeto de shows musicais Vans 
Warped. O trabalho no fim de ano 

será uma “combinação de online, 
eventos e alguma presença na te-
levisão, mas algo diferente da TV 
tradicional”, adianta Kabat. 

No final do ano passado, a 
Forrester Research finalizou um 
estudo sobre diversas agências 
interativas. O autor do relatório, 
Brian Haven, argumentou que 
elas estavam mais próximas dos 
consumidores, em uma posição 
melhor para reunir as idéias e 
dados disponíveis na web, e no 
lugar certo e na hora certa para 
capturar as mudanças no com-
portamento dos consumidores.

Por causa disso, agências in-
terativas estão posicionadas para 
ser “o fundamento de todos os 
esforços de marketing dentro de 
cinco ou dez anos”, escreveu ele. 
Mas, ele acrescenta, as agências 
não atingiram ainda o nível de 
liderança de que elas precisam.

Outra dificuldade: a rivalidade 
de irmãos. Pode ser fácil para 
shops como as independentes 
IMC2 e AKQA concorrer com a 
AOR, já que não há nenhuma polí-
tica de holding que as impeça. 

E pelo menos um executivo 
de uma importante agência digital 
disse que o movimento em direção 
à agência-digital-como-agência-
completa ainda precisa aparecer. 
“É muito cedo para chamar isso de 
tendência”, afirmou Clark Kokich, 
presidente da Razorfish (antes 
conhecida como Avenue A/Razor-
fish). “Mas você está vendo algu-
mas oportunidades selecionadas 
onde isso se torna uma alternativa 
real para os clientes.”

O fim será o mesmo
De acordo com ele, o movimen-

to para ser uma agência completa 
não é uma estratégia explícita da 
empresa, mas uma oportunidade 
que não pode ser ignorada. A 
Razorfish não tem nenhum rela-
cionamento com uma agência full 
service, mas pescou um diretor de 
criação e um profissional de plane-
jamento da McCann Worldgroup e 
da SS+K, respectivamente.

Por fim, escolher ou não uma 
agência interativa como agência 
full service depende ainda muito 
do cliente e de suas caracterís-
ticas. Se alguém tem um grande 
produto off-line, que seja focado 
na mensagem da marca, o que 
ele faz? Contrata uma agência 
tradicional. Mas, diz Kokich, se 
a identidade e preposição da 
marca estão no espaço digital; 
se o produto envolve uma venda 
complexa em que a busca online 
é um componente importante; ou 
se o anunciante é muito focado 
nos jovens — uma porção demo-
gráfica que vive amplamente no 
espaço digital —, não é anormal 
considerar uma agência digital 
como agência líder.

“Daqui a dez anos, todas as 
agências serão agências digitais”, 
profetiza Kokich. “A questão é só 
qual processo a pessoa vai usar para 
chegar lá. Estamos começando de 
lugares diferentes, mas terminare-
mos no mesmo lugar”, finaliza.
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