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Geografia não inibe talento digital 
As especializadas que têm sede fora de São Paulo conquistam espaço no cenário regional e nacional
Robert Galbraith

Com a maturidade da inter-
net e o avanço do mundo digital, 
são poucos os grupos de comuni-
cação que ainda não têm divisões 
especializadas na área. Mas nem 
por isso as oportunidades de 
atender grandes clientes se con-
centram em São Paulo. Diversas 
agências digitais que nasceram 
em meados dos anos 90 e so-
breviveram à explosão da bolha, 
em 2001, firmaram-se operando 
longe do centro financeiro do 
País. O sucesso regional abriu 
caminhos para a abertura de 
filiais em São Paulo e até fora do 
Brasil, como a gaúcha W3Haus 
e a baiana Setweb. Não é à toa, 
portanto, que uma associação 
nacional está sendo planejada 
para entrar em operação em 
2009 (ler mais à pág. 27). 

A futura entidade brasileira 
pretende reunir, logo de início, 
107 agências digitais. Entre elas 
estão empresas que prospera-
ram mesmo fora de suas praças. 
Sem ter base na capital paulista, 
por exemplo, a carioca Sirius, a 

mineira Plan B e a pernambuca-
na Cappen conquistaram espaço 
trabalhando para importantes 
anunciantes e inclusive agências 
de publicidade tradicionais. Até 
holdings de comunicação digital 
surgiram, como a carioca Ideias-
net, que tem braços em mídia 
digital e mobile marketing.

A mídia digital, porém, não 
está na origem da maioria des-
sas agências. Adriana Menescal, 
sócia e diretora comercial e de 
projetos de tecnologia da carioca 
Sirius, associou-se a Sérgio Car-
valho, responsável pela criação, 
em 1994, quando o CD-ROM era 
a grande estrela das inovações. 
Tanto que surgiu com o nome 
Sirius Multimedia, após a aprova-
ção de seu primeiro projeto. Na 
ocasião, a editora Rocco aceitou 
desenvolver um projeto em CD-
ROM do livro O Mago, de Paulo 
Coelho, na mesma linha de títulos 
infantis que a empresa já experi-

mentara com grande aceitação. 
Em seguida, vieram clientes 

como Sony, Xerox e Souza Cruz, 
para os quais criava banners. A 
companhia tabagista está até 
hoje no portfólio da Sirius, hoje 
responsável pela intranet e pela 
extranet que promove o rela-
cionamento com as regionais. 
Em 1997, a Sirius conquistou a 
confiança de Marisa Monte e fez 
a primeira versão do site da can-
tora. “Foi a partir daí que a inter-
net se tornou um negócio sério e 
palpável”, afirma Adriana.

No ano da crise, em 2001, 
a Sirius começou a introduzir 
conceitos de arquitetura em 
todos os projetos de internet 
para os clientes, algo que acre-
dita ter feito toda a diferença 
para superar o difícil período. A 
comunicação digital teve seus 
primeiros movimentos para a 
Sirius em 1998 e se solidificou 
em 2003, com cases desenvolvi-
dos para Petrobras, Coca-Cola, 
GlaxoSmith Kline, Embratel e 
Eletrobrás, além das já cita-

das. No portfólio da empresa 
estão também agências, como 
DM9DDB, RMG Connect, Ogilvy 
e RS Prime. O atendimento é 
sempre pelo Rio, onde a Sirius 
tem um staff de 25 pessoas.

Sobrevivente é um termo que 
define bem a gaúcha W3Haus, 
que surgiu em 2000, junto com 
tantas outras, muitas que nau-
fragaram após a queda da Nas-
daq. Para Chico Baldini, sócio e 
diretor de criação da agência, a 
viabilização do negócio se deu 
por conta de três pilares: espe-
cialistas em cada área, clientes 
que enxergavam a internet como 
instrumento para agregar valor a 
seus negócios e nenhuma ponto.
com no portfólio. Além de Baldi-
ni, os sócios e especialistas que 
compõem a cúpula da agência 
são Alessandro Cauduro, dire-
tor de tecnologia, Tiago Ritter, 
diretor de negócios, e Rodrigo 
Cauduro. “Desde o início apos-

tamos em projetos de inovação 
da comunicação voltados para 
a tecnologia, em vez do feijão 
com arroz”, diz. Na semana pas-
sada, a agência anunciou novos 
posicionamento, marca e site. 
Ela adotou o slogan “O mundo é 
inquieto. A gente é mais”.

Baldini critica o que chama 
de supervalorização do que era 
para ser a internet, o que gerou 
uma enxurrada de projetos que 
visavam enriquecimento rápido. 
“Depois houve um movimento 
proporcionalmente contrário, 
com subvalorização extrema. 
Buscamos ter equilíbrio, tratando 
a internet como mais um canal. O 
cenário já é outro, com o mercado 
muito mais maduro, a partir do 
momento em que um quarto da 
população tem acesso à rede”, 
afirma o diretor de criação.

Filial em Londres
O fato de estar instalado em 

Porto Alegre nunca foi obstáculo 
para trabalhos com clientes nas 
principais praças do País. Nem 
mesmo mundo afora. Curiosa-
mente, a filial W3UK, de Lon-
dres, surgiu em 2005, enquanto a 
base paulista só foi estabelecida 
neste ano, com André Furtado 
no comando do núcleo de plane-
jamento criativo. Com um total 
de 70 funcionários em suas três 
unidades, a W3Haus atende hoje 
Turner (SP), Petrobras (para 
quem desenvolve o novo planeja-
mento do site institucional), Lo-
jas Renner, Anistia Internacional 
(Londres), Grendene, Dell Anno, 
Tramontina e Calçados Bibi.

A geografia também não foi 
obstáculo para a baiana Setweb 
conquistar a seguradora especia-
lizada em riscos Metro Atlanta 
Financial Group, em 2001, pouco 
antes dos atentados de 11 de se-
tembro. O primeiro trabalho foi a 

remodelação do site da empresa, 
que voltou a ser feita no ano pas-
sado, visando organizar as prin-
cipais áreas do endereço virtual 
para facilidade de localização de 
serviços. “Ajudamos a empresa 
a se reposicionar, com o cresci-
mento do negócio dos seguros de 
risco”, conta Diego Rydz, diretor 
executivo da agência.

Fundada em 1999 por Lucas 
Ribeiro, a Setweb se reforçou 
em 2001 com Rydz, ex-cliente, 
e, dois anos depois, com João 
Marcel Nou, diretor comercial, 
que trouxe com ele a experiência 
do mercado financeiro. Em 2006, 
seguindo oportunidades no mer-
cado, surgiu a SetTech (Setweb 
Tecnologia), empresa constituída 
por mais um sócio, Alberto Sou-
za, diretor de tecnologia, para 
atender à demanda crescente de 
soluções de tecnologia do merca-
do e da própria Setweb. 

Um dos últimos trabalhos da 
agência foi para a cantora Ivete 
Sangalo, que começou com a 
criação de um hot site para o car-
naval 2008. Ela foi responsável 
por operacionalizar a cobertura 
em tempo real da festa e pro-
mover a formação de uma base 
de dados (para a criação de um 
novo site) e o desenvolvimento 

de uma assessoria mensal e uma 
loja virtual da cantora. Dentro 
desse esforço está o lançamento 
do primeiro CD infantil de Ivete, 
A Casa Amarela.

Mercado carente
Em Minas Gerais, a carência 

de agências especializadas em 
mídia digital inspirou, em 2003, 
a criação da Plan B, dos sócios 
Clécio Wanis, diretor de negó-
cios e administrativo, Daniel 
Negreiros, diretor de criação, 
planejamento e mídia online, 
e Thiago Miqueri, diretor de 
atendimento e negócios. “Fomos 
bem recebidos por oferecermos 
o foco em comunicação digital. 
O mercado tinha essa deficiên-
cia, pois havia confusão entre 
informática e internet. Muitos 
achavam que poderia ser resol-
vido com um mix de marketing”, 
recorda Wanis. 

O perfil do atendimento aos 
clientes hoje é oferecer um 
consultor de negócios com co-
nhecimento para identificar 
problemas e apresentar solu-
ções para comunicação online. 
Um dos principais trabalhos no 
currículo da jovem agência é 
a transição da marca Telemig 
para Vivo, além de uma vitória 
em concorrência da montadora 
Iveco sobre a filial de uma gran-
de agência digital paulista. Com 
cerca de 50 funcionários, Wanis 
afirma que, caso se mantenha a 
atual demanda de trabalhos para 
outras praças, uma filial em São 
Paulo deverá ser montada. “Não 
podemos ter nosso faturamento 
concentrado num mercado pe-
queno”, explica.

A tese de que a carência de 
agências com departamentos di-
gitais abre caminhos para as espe-
cializadas ganha ainda mais força 
no Nordeste. É o que conta Guido 
Filho, sócio da pernambucana Ca-
ppen, ao lado de Felipe Medeiros, 
diretor de criação, e Maurício Nu-
nes, diretor de planejamento. A 

Um dos trabalhos da Cappen foi criar as ações interativas  
de um camarote do Coca-Cola Zero Festival  

A baiana Setweb conquistou a seguradora norte-americana Metro Atlanta Financial Group

A W3Haus, do Rio Grande do Sul, lançou nova marca e novo site na semana passada
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Cappen atende em Recife marcas 
como Claro, Vivo, GM, Abradee, 
Ballantine’s, Fiat, Burger King, 
Coca-Cola, Grupo Nassau, Cine 
PE, Shopping Difusora. Além 
disso, as agências locais Arcos, 
Ampla, RGA, Grupo Nove, Escala 
(Práxis) e DBD são parceiras 
freqüentes em projetos. 

Entre os cases que se desta-
cam está a última edição do Co-
ca-Cola Zero Festival. A Cappen 
ficou incumbida de criar ações 
interativas no camarote exclusi-
vo. “Desenvolvemos totens com 
monitores touchscreen para o 
usuário misturar músicas com 
toques na tela, simulando uma 
pick-up de DJ”, conta Guido. 
No final, os convidados pude-
ram salvar as músicas em mp3 
diretamente em suas pulseiras 
pendrives, o brinde que rece-
biam ao entrar no camarote. No 
mesmo evento, um software per-
mitia que um cartunista fizesse 
caricaturas dos convidados, que 
também podiam ser armazena-
das no pendrive. “Conseguimos 
evoluir de uma simples produ-
tora de sites para uma agência 
digital, envolvendo o cliente 
cada vez mais na tecnologia que 
a globalização proporciona”, diz 
Guido, que já contabiliza 150 

projetos desde a criação de sites, 
hot sites, banners, advergames, 
portais, sistemas, ações mobile, 
ações bluetooth e ações touchs-
creen interativas.

Com braços nas principais 
áreas da comunicação digital, 
a carioca Ideiasnet anunciou 
recentemente o lançamento de 
sua holding Brands, sigla para 
Brazilian Advertising & New 
Digital Strategies. A holding é 
formada por quatro empresas: a 
Hands, especializada em mobile 
marketing; a Addcomm, agência 
de comunicação e marketing 
digital; a Media Factory, de mar-
keting de relacionamento digital; 
e a TVaoVivo, voltada para mul-
timídia interativa. Segundo seus 
sócios, a Brands tem projetos de 
expansão e pretensões multina-
cionais. Até o fim do ano, eles 
prometem anunciar bases em 
países da América Latina e Euro-
pa. “Diferentemente das holdings 
comuns, que surgem apenas para 
fazer um papel organizacional e 
administrativo, ela terá a missão 
de entrar na criação e viabilizar 
projetos”, diz Nélio Bilate, CEO 
da holding, que tem passagens 
pela Renault-Nissan e Coca-Cola. 
O principal cliente da holding é a 
operadora Oi.

Mapa das entidades regionais  
de agências digitais
Rio de Janeiro (Abrad/RJ)

Presidente Sérgio Carvalho (Sirius)

Associadas 6

Bahia (AADB)

Presidente Alessandro Canella (Beeweb)

Associadas 4

Santa Catarina (Acadi)

Presidente Anderson Andrade (AC2)

Associadas 14

Paraná (Apradi)

Presidente Paulo Henrique Ferreira (ClickWeb)

Associadas 10

Minas Gerais (Amadi)

Presidente André Saliba Nazar (Bolt Brasil)

Associadas 16

Rio Grande do Sul (Agad)

Presidente César Paz (AG2)

Associadas  29

São Paulo (Apadi)

Presidente Antony Martins (TV1)

Associadas 23

Pernambuco (Aeti)

Presidente Guilherme Advíncula (Nativ)

Associadas 5

A1 Group chega à Colômbia

Associação nacional em 2009
A luta pelo reconhecimento do 

ofício das agências digitais está em 
pleno curso em oito Estados onde hoje 
militam associações regionais: Bahia, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo. Os oito presiden-
tes desses grupos devem se reunir em 
meados de dezembro, em local ainda 
não escolhido, para sacramentar as 
diretrizes da nova associação, como 
regras para concorrências e planos para 
atuação em todo o território brasileiro, 
além da escolha de um nome para co-
mandar a entidade. Também existe a 
necessidade de uma formatação jurídi-
ca da futura Associação Brasileira das 
Agências Digitais (Abrad), que precisa 
estar de acordo com o novo Código Civil. 

A expectativa é que a entidade, 
assim que for oficializada, comece suas 
atividades com pelo menos 107 agências 
digitais — total das que já estão vincu-
ladas às associações regionais em todo 
o País. Outra possibilidade de formato 
é que a Abrad, em vez de agências di-
retamente associadas, seja composta 
por associações regionais, que se torna-
riam capítulos da entidade. A definição 

O A1 Group, sedia-
do no Brasil e focado 
no mar keting digital, 
avança em seu projeto 
de expansão para ou-
tros mercados com o 
anúncio de que planeja 
investir US$ 10 milhões 
na montagem de sua 
operação na Colômbia. O 
escritório de Bogotá será 
presidido por Katya Mar-
tinez, que tem passagens 
anteriores por Ogilvy, 
Wunderman e JWT.

O montante destinado 
ao país é resultado de 
uma joint venture entre 
o A1 Group, que mantém 
o controle acionário, e 
sócios capitalistas locais. 
“Nosso investimento con-
templa a contratação de 
uma equipe inicial de 20 
pessoas, a infra-estrutura 
do novo escritório e possíveis 
aquisições futuras de empre-
sas complementares à nossa”, 
detalha o presidente do grupo, 
Roberto Guarnieri.

A expectativa dele é atender 
na Colômbia alguns dos clientes 
multinacionais com os quais já 
trabalha em outros mercados, 
como HSBC, Movistar, Nivea, 

Pirelli, Santander e Te-
lefônica. Além disso, par-
tirá para a prospecção 
de contas locais quando 
o novo escritório esti-
ver funcionando — o 
que está previsto para 
janeiro. “O mercado co-
lombiano tem recebido 
investimentos interna-
cionais e muitas marcas 
locais têm o desejo de 
partir para a exporta-
ção”, comenta.

Além da sede paulis-
tana, inaugurada há 13 
anos, e da filial em Bra-
sília, o A1 Group tem ba-
ses na Argentina, Chile, 
Peru, Portugal, Espanha, 
Moçambique e Angola. 
Segundo Guarnieri, a 
principal meta atual, 
além da montagem do 
escritório na Colômbia, 

é a ampliação da atuação no 
México e em Miami, nos Esta-
dos Unidos, onde há operações 
embrionárias.

Alexandre Zaghi Lemos

Guarnieri tem planos de adquirir agências  
brasileiras de promoções e eventos

ocorre na próxima reunião nacional.
O movimento, até mesmo no plano 

regional, está em um estágio rela-
tivamente primário na maioria dos 
Estados, admite Sérgio Carvalho, da 
carioca Sirius, que preside a base no 
Rio de Janeiro (grupo que já adotou 
o nome Abrad/RJ). Segundo ele, com 

apenas seis agências em seu quadro, 
o trabalho tem se voltado à criação 
de uma cultura de mercado para essa 
nova geração de agências e a ajudar 
as faculdades a montar disciplinas que 
sejam mais eficazes na formação dos 
profissionais desejados pelo segmento. 

“É preciso que haja uma com-
preensão melhor dos projetos para 
comunicação via internet”, explica 
Carvalho, acrescentando que isso per-
mitirá briefings mais precisos e, con-
seqüentemente, resultados melhores. 
Dentro disso, também se planeja uma 
aproximação com entidades de classe 
da indústria, como a Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). 

Carvalho espera que a associação 
carioca tenha cerca de 25 agências 
até o fim do próximo ano. Na Bahia, 
são apenas quatro associadas, conta 
Diego Ridz, vice-presidente da AADB, 
como é conhecida a entidade lá. Ele 
espera que a integração nacional 
fortaleça os mercados regionais. 
“Podemos aproveitar as experiências 
bem-sucedidas em outros Estados e 
evitar perda de tempo com discussões 
intermináveis”, afirma.                     (RG)

Carvalho: “É preciso que haja uma compreensão 
melhor dos projetos para comunicação via internet”
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