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RESUMO

“XCom” é um caso fictício que narra a trajetória de uma pequena agência e de seu empreendedor. Ao focar o 

desenvolvimento do relacionamento com um cliente, esta narrativa permite a reflexão acerca de importantes 

questões, até certo ponto não incomuns neste tipo de negócio.

Marcada pela realidade da dinâmica e dos altos e baixos da atividade empreendedora publicitária, esta trama 

permite o estudo de questões fundamentais em Administração e Comunicação, tais como o empreendedorismo e 

a ética empresarial e publicitária.
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ABSTRACT

XCOM is a fictional case study based on a relationship problem that develops between a small advertising agency 

and its largest client. The case analyses the development of a positive relationship, and its subsequent deterioration 

that may imperil the survival of an otherwise promising future for the agency.

It pictures a not uncommon situation created by the dynamics of the advertising agency business, and raises 

questions in the areas of entrepreneurship, and business ethics. 
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1. O DILEMA DA XCOM

Sexta-feira é sempre um dia de muito trabalho 

em agências de comunicação, mas aquela sexta-

feira havia sido uma das mais duras nos trinta anos 

de carreira de André. Ele simplesmente não conseguia 

acreditar que, após dois anos investindo tempo e 

dinheiro de sua empresa em desenvolvimento de um 

cliente, justamente no momento em que este iniciaria 

a realização de ações de comunicação mais relevantes, 

tudo parecia estar acabado entre eles. Boa parte da 

receita projetada para o ano provinha daquela conta. 

Como ele explicaria isso aos seus sócios?

2. A XCom

A XCom, de Porto Alegre, foi fundada por André 

em 2003. Contando com alguns clientes que o 

acompanhavam em sua passagem por outras 

agências, e que lhe permitiriam um impulso inicial no 

novo negócio, o publicitário dispõe de pouco dinheiro, 

porém de bons relacionamentos. Para fazer frente aos 

investimentos e despesas necessários à abertura da 

agência, ele elaborou um plano do negócio e tratou 

de prospectar investidores em sua rede de contatos. 

Apenas três meses após a conclusão do plano, já 

havia obtido os R$250.000,00 necessários para tirar 

as suas idéias do papel.

Inicialmente, parecia para André um excelente 

negócio ter vendido 50% de sua empresa por 100% 

do capital que fora investido. Contudo, com o passar 

do tempo, mesmo remunerado como executivo de 

mercado, sentia-se como um empregado em seu 

próprio empreendimento. Se por um lado seus sócios 

investidores lhes concediam bastante poder para decidir 

as questões táticas, gostavam sempre de participar das 

decisões estratégicas e, de maneira bastante incisiva, 

exigiam as elevadas taxas de retorno prometidas por 

ele próprio em seu plano de negócios. 

Desde sua fundação a XCom apresentava lucro e 

crescimento; entretanto, os investidores esperavam 

mais. André sentia-se pressionado ao contemplar um 

mercado maduro, no qual as contas mais expressivas 

já possuíam parcerias consolidadas com boas 

agências. Assim sendo, os negócios que se efetivavam 

era, em sua maioria, um bom número de pequenos 

trabalhos que enchiam a pauta de sua criação e que 

tomavam grande tempo de atendimento, boa parte 

deste realizado por ele próprio. Uma característica 

apresentada por alguns de seus clientes e que o 

tirava do sério era a exigência de que ele próprio os 

atendesse. “De que forma eu poderei crescer, se meu 

dia só tem vinte e quatro horas”, exclamava André, 

seguidamente.

Mas a XCom crescia e em 2007 já faturava mais de R$3 

milhões. André creditava isso a sua rede de relacionamento 

e ao posicionamento de sua agência: comunicação total. 

Segundo ele, havia passado o tempo em que os clientes 

queriam propaganda. Já há algum tempo era necessário 

ser um solucionador de “problemas de comunicação” dos 

clientes, oferecendo “bom atendimento e entendimento 

de todas as ferramentas da comunicação”, como 

costumava dizer aos seus colaboradores. Seguindo 

esta filosofia empresarial e a forte liderança que lhe era 

peculiar, neste mesmo ano a empresa já possuía quase 

trinta funcionários.

3. A AgroRS

Empresa de utensílios atuante no setor agropecuário, 

a AgroRS foi fundada há dez anos pelo Sr. Gaudêncio. 

Localizada em Bagé (RS), encontra-se em região 

privilegiada para a produção agrícola, contudo, um 

tanto carente de serviços. Em sua opinião, esta 

debilidade, que afetava a disponibilidade de mão-de-

obra e de prestadores de serviços mais diferenciados, 

advinha da grande depressão pela qual a metade 

sul do estado vinha passando havia muito tempo. 

Felizmente, a situação parecia estar melhorando.

Quatro anos atrás, ele teve uma idéia: criar uma 

marca para uma linha de produtos commodity 

elaborados e comercializados por sua empresa. Assim 

poderia “atravessar” os intermediários, indo direto ao 

comprador final, e assim realizar uma margem muito 

maior do que aquela verificada habitualmente.

As apostas de Gaudêncio deram certo. Embalado por 

um grande crescimento na agricultura, bem como na 

jardinagem, e pela boa aceitação de seus produtos 

por parte, também, de grandes supermercadistas, 

as vendas de sua empresa quase triplicaram em 

dois anos. Era a prova de que o investimento em 

marca seria o caminho. Então, aconselhado por 

um consultor de sua confiança, decidiu que era o 

momento de passar a realizar alguma comunicação 

também ao consumidor de seus produtos. Para tanto, 

precisaria de uma boa agência. Uma agência como 

ele, trabalhadora e competente. 
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Em 2006, Gaudêncio foi apresentado a André em um 

evento de uma associação empresarial. Um amigo em 

comum já havia mencionado a ele o bom trabalho do 

publicitário, além do fato do mesmo ser um sujeito no 

qual poderia confiar. Assim, após um longo almoço, 

decidiu-se iniciar um trabalho “devagarinho, para ir 

se conhecendo”... 

Ao final de 2007, a AgroRS consolidou o faturamento 

de R$1,3 bilhão. Boa parte deste montante advinha 

das novas marcas desenvolvidas nos anos recentes. 

Outra parte, de produtos de menor valor agregado. 

Ao verificar a evolução do primeiro grupo de produtos 

frente ao segundo, o faro empreendedor de Gaudêncio 

lhe dizia que este era o caminho a ser seguido em 

sua empresa.

4. O Relacionamento da XCom com a AgroRS

Desde aquele primeiro almoço, André simpatizara 

muito com Gaudêncio. “É um grande empreendedor 

e é disso que nosso Rio Grande precisa”, dizia a 

seus amigos e prospects, feliz por ter figura de tão 

grande potencial em sua rede de relacionamentos. 

Muito embora a conta ainda tivesse pouca expressão, 

dados baixos volumes investidos em mídia, ele estava 

certo de que a AgroRS seria a sua “galinha dos ovos 

de ouro”. E, como maneira de motivar seus sócios, 

reforçava com freqüência esta idéia, aumentando as 

expectativas em torno do empreendedor do interior 

do estado, que até então nada se tinha ouvido falar.

O negócio fechado entre a Xcom e a AgroRS não 

agradava André, mas a aposta parecia muito 

promissora. Sua agência deveria se remunerar pelo 

repasse de 20% sobre o pequeno valor de mídia 

definido inicialmente, não havendo pagamento 

por criação, ou planejamento. Possuindo também 

um orçamento pífio para materiais de ponto-de-

venda, sobre os quais a agência receberia 15%, o 

volume total de remuneração daquele grande cliente 

o colocava como outra pequena conta da carteira. 

Entretanto, atenção dobrada era dispensada por 

André, que exigia o máximo de sua equipe quando se 

tratava dos assuntos da AgroRS. Afinal, “...é só fazer 

as contas...um cliente deste tamanho e com este 

tipo de projeto terá que ser uma grande conta...”, 

exclamou ele certa vez na reunião de sócios. Assim, 

seria apenas uma questão de tempo.

Dois anos pareceram um longo período para 

o “investimento” ao entender dos sócios, que 

ansiavam por um maior volume de recursos nas 

ações de comunicação da AgroRS. Parecia a eles 

muito desproporcional todo aquele tempo que André 

despendia atendendo as vontades de Gaudêncio, 

que sequer possuía uma boa estrutura de apoio. 

Por vezes, lhes parecia que a XCom se transformara 

no departamento de marketing de seu cliente, o 

que julgavam absurdo. Eram textos, apresentações 

empresariais e de vendas, brindes, cartazes, 

programação visual para veículos da frota, mensagem 

e música para espera telefônica, temática e peças 

variadas para festas realizadas junto à comunidade 

local, etc.

Em determinado ponto, em 2007, André estava 

muito cansado da relação e disposto a solicitar um 

contrato que lhe trouxesse a segurança de que seus 

investimentos retornariam com maior segurança. Isso 

não lhe traria dinheiro de imediato, mas, por certo, 

alguma paz consigo e com seus sócios. Felizmente, 

nesta mesma época surgem ótimas notícias: a 

empresa investiria R$5 milhões em 2008 e R$10 

milhões em 2009. Além disso, contrataria um gerente 

de marketing e montaria uma estrutura nesta área.

Ao final de 2007, a XCom era uma empresa em festa. 

Muito embora todos estivessem extasiados pelo 

trabalho de um ano inteiro, a certeza de que a AgroRS 

finalmente se transformaria em uma grande conta 

era o que faltava para encher todos de esperança 

em relação ao próximo ano. André estava certo que, 

em 2008, sua empresa cresceria muito e melhoraria 

bastante a lucratividade por conta das novidades 

ditas a ele por Gaudêncio.

5. Em 2008

A primeira medida tomada por Gaudêncio foi a 

contratação de um executivo de marketing. O volume 

das ações e o modo de operação estabelecido até 

o momento, em que tudo tinha que ser tratado 

diretamente com ele, não poderia mais persistir. 

Disposto a encontrar alguém com o perfil adequado 

a sua empresa e as suas exigências, buscou o auxílio 

de um head-hunter indicado por André. Dois meses 

depois, Juliano começava a trabalhar como gerente 

de marketing da AgroRS.
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Juliano era um sujeito experiente. Já havia trabalhado 

em diversas empresas. Também se mostrava muito 

interessado no trabalho, conquistando a confiança 

de Gaudêncio e o apreço de André, que vislumbrava 

a profissionalização de seu cliente. Era gratificante 

observar a atenção dispensada por Juliano na análise dos 

trabalhos da XCom, muito embora chamasse atenção a 

pouca autonomia que ele possuía. “Tenho que ver isso 

com o Seu Gaudêncio”, era só o que se ouvia.

Certo dia, André foi surpreendido com um e-mail 

de Juliano. Intitulado “cotação”, o extenso 

texto apresentava uma previsão de trabalhos e 

investimentos a serem realizados pela AgroRS e, ao 

seu final, solicitava o orçamento para atendimento 

destas necessidades. “Uma concorrência”, gritou 

André, chamando a atenção de todos em sua 

empresa. E continuou: “O que ele está pensando?” 

Imediatamente fechou-se em sua sala e telefonou 

para Juliano. “Que e-mail é esse, Juliano?” “É 

uma solicitação do Seu Gaudêncio”, responde ele, 

prontamente. “Mas por que ele quer orçamento, se 

já temos bases de preços estabelecidas?” “André, é 

o seguinte, o Seu Gaudêncio quer que eu orce com 

algumas agências além da tua, para ter certeza de 

que tens o menor preço.” “Menor preço? É só isso 

que conta? E nosso relacionamento? E os serviços 

prestados nestes dois anos?” “Também contam...”, 

responde Juliano, “...mas ele quer dar uma olhada no 

que tem por aí, mas não te preocupa, dou uma passada 

aí na agência e te dou as bases do que ele acredita que 

conseguirá na negociação. Daí tu vences a concorrência, 

até mesmo porque tens a confiança dele”. “OK, OK, 

Juliano, estou de cabeça meio quente. Aguardo-te aqui 

em Porto Alegre para conversarmos melhor”.

Uma semana depois, Juliano vai até a XCom e 

especifica as bases do negócio para André. Segundo 

ele, com o grande volume de trabalho previsto, 

haveria espaço para a cobrança de um fee de 

R$25.000,00, algo não antes praticado, e 10% de 

remuneração sobre a mídia aplicada pela AgroRS 

e sobre suas despesas com produção eletrônica e 

gráfica. Os outros 10% repassados pelos veículos de 

comunicação deveriam ser retornados a contratante, 

se superiores ao valor do fee. “Como assim? Isso 

não está de acordo com a regulamentação do 

CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão). A 

remuneração de 20% para a agência é assegurada 

por norma. Como você bem sabe é dinheiro que vem 

do veículo para nós, não aumentando o valor pago 

por vocês... Aliás, vocês pagam bem menos do que se 

fossem negociar diretamente, visto que temos maior 

poder de barganha pelo volume que trabalhamos. 

Mas isso tudo você já sabe, né?” “Sei sim, André, 

mas o Seu Gaudêncio não pensa assim e nós dois 

aqui sabemos que ele consegue o negócio que quer 

se for procurar direitinho por aí”.

As considerações de Juliano deixaram André sem 

ação. Como o prazo era curto, em três dias estruturou 

a proposta nas bases determinadas pelo gerente de 

marketing de seu cliente e enviou-a a ele. Naquele 

dia sentiu-se traído, por um lado, mas aliviado, por 

outro, pois em breve teria a confirmação de seu 

negócio e assinaria um contrato com a AgroRS. 

6. O Dilema

Um mês se passara e nenhuma resposta. Enquanto 

isso as demandas normais continuavam, da mesma 

forma que o baixo lucro de se ter a AgroRS como 

cliente. Aos olhos dos colaboradores, tudo parecia 

normal: a mesma correria para atender o Seu 

Gaudêncio e a crença de que logo a verba aumentaria. 

Os sócios também acreditavam no mesmo, já cientes 

de tudo o que acontecera recentemente. Embora 

classificassem o fato como uma falta de consideração, 

estavam mais focados em obter alguma recompensa 

após tanto esforço. André estava ficando cada dia 

mais impaciente. O silêncio de seu cliente não era 

bom sinal...

Sexta-feira, 10 de julho de 2008, 18:15 horas. O 

telefone celular de André toca o velho sucesso dos 

Rolling Stones, a sua banda favorita. “É o Juliano, 

vamos ver o que ele quer”, pensa. Juliano inicia a 

conversa falando de futebol, característico dele, 

analisa, mas em tom nervoso. De repente, interrompe 

as amenidades e diz precisar falar de um “assunto 

sério”. Então, comunica que Gaudêncio havia decidido 

pela contratação de outra agência e que necessitava 

da imediata liberação dos materiais que estavam em 

poder da XCom. 

André não consegue acreditar no que está 

acontecendo. Preterido, após tanto esforço. “Mas qual 

a razão?”, questiona a seu interlocutor. “O preço da 

outra agência foi imbatível. Eles cobrarão menos da 

metade do fee solicitado por vocês, além de outras 

vantagens que pareceram bastante econômicas ao 

Gaudêncio”. “Mas foi você mesmo quem indicou as 
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condições que seriam aceitáveis pela empresa. Como 

isso pôde ser considerado caro?” Juliano argumenta, 

informando o nome das outras três empresas que 

participaram da concorrência, e dá mais detalhes das 

condições de negócio propostas por cada uma delas. 

“Mas são agências bem pequenas, não Juliano?” 

Então, enquanto o gerente de marketing argumenta 

em favor da vencedora, um novo desconforto toma 

conta de André, ao imaginar que as cartas poderiam 

ter sido marcadas desde o início do processo. “Será 

que estou imaginando coisas?”, pensou, enquanto a 

voz no outro extremo da linha lhe parecia cada vez 

mais distante.

Desconfiado, decide ligar para alguns conhecidos para 

sondar um pouco melhor Juliano e só depois decidir 

o rumo das ações. Um deles, ligado a um veículo 

de comunicação, traz uma informação inquietante. 

“Olha, André, esse cara aí já passou pela Alimentos 

Saudáveis e pela Utilidades para Lazer e sempre 

trabalhou com a agência que tu estás dizendo que 

ganhou a concorrência...”. Era o que precisava saber. 

Agora estava convencido. Juliano havia manipulado 

o processo. Mas como provar? E o que fazer? 

Prontamente, telefona aos seus sócios e marca uma 

reunião para o dia seguinte. Não poderia esperar 

muito tempo, para não dar campo aos inimigos.

A reunião com os sócios da XCom é tensa, pois um 

deles demonstra toda sua insatisfação com o não 

cumprimento dos objetivos projetados, enquanto 

André rebate afirmando estar fazendo o melhor 

possível. Para piorar, a situação detalhadamente 

explicada por ele faz emergir um clima de descrença 

no negócio entre os investidores. Segundo um deles, 

“... é muita incomodação para pouco dinheiro!”. 

Resignado, André insiste no propósito do encontro: 

“E então, senhores, o que devemos fazer agora?”.


