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A 141/SoHo Square, inte-
grante do Grupo WPP, firmou 
associação com a Touché Pro-
paganda, que tem 10 anos de 
mercado e desde o início do mês 
é controlada pelo seu fundador, 
Luiz Toledo, e pelo recém-chega-
do Duílio Malfatti, ex-presidente 
da Euro RSCG Brasil.

Com a incorporação, Toledo 
passa a responder como chief 
creative officer (CCO) de todas 
as unidades da 141 e Malfatti 
acumulará a direção geral da 141 
Touché e a direção de desenvol-
vimento da rede. 

O trabalho de ambos englo-
bará a agência principal, a 141/
SoHo Square; as unidades espe-
cializadas 141 Preview (saúde), 
141 Newport (varejo) e 141 Mais 
(relacionamento e promoções); 
e a nova integrante 141 Touché, 
que pretende se posicionar como 
butique criativa para “marcas 
premium e de charme”.

Todos os diretores de criação 
passam a se reportar a Toledo, 
como a dupla Luiz Tastaldi e An-
dré Bione, que comanda a equipe 
da 141/SoHo Square. “Enquanto 
muitas agências estão se de-
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fendendo, a 141 está disposta 
a acelerar”, garante Toledo. 
“Para cumprir nosso objetivo 
de crescimento rápido, temos 
procurado estabelecer parcerias 
que agreguem novos gestores 
ao nosso grupo”, confirma Luiz 
Kroeff, CEO da 141 para a Amé-
rica Latina. “2009 não começa 
em 2010”, acrescenta Mauro 
Motoryn, presidente da rede no 
Brasil, que acaba de contratar a 
diretora de planejamento Lucia-
na Musa (ex-Ogilvy).

Tal disposição motiva uma 

das principais atribuições de 
Malfatti para o ano que vem: o 
lançamento de bases regionais 
da 141 para além de São Paulo 
e Brasília, onde já está presen-
te e soma uma equipe de 240 
profissionais. Além de compras, 
associações ou startups, um fa-
tor importante para a expansão 
nacional serão as ferramentas 
da Hot Pop, unidade da rede 
que opera com foco na oferta 
de peças publicitárias sob 
medida a pequenos e médios 
anunciantes, com um modelo 

de atuação totalmente virtual. 
Com a finalidade de aumen-

tar a sinergia com suas novas 
co-irmãs, a Touché irá transferir 
seus 21 funcionários para a sede 
da 141, em janeiro. A 141 Tou-
ché tem expectativa de fechar o 
ano com faturamento de R$ 40 
milhões, graças ao trabalho que 
já vem realizando para seus nove 
clientes, entre eles Bunge Ali-
mentos, concessionárias Citroën 
(Grande São Paulo), Shopping 
Villa-Lobos, Enoteca Fasano e 
Chocolat du Jour.

Em um movimento incomum 
para os padrões do mercado da 
propaganda no Brasil, a Propeg 
fez uma parceria com a Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA) 
para criar o que batizou de Ob-
servatório de Publicidade em 
Tecnologias Digitais. Instalado 
na instituição, o novo laboratório 
tem como objetivo desvendar 
o que há de mais inovador na 
comunicação publicitária no 
ambiente da web. 

O idealizador do projeto 
é Alexandre Augusto, vice-
presidente da agência baiana. 
Segundo ele, a idéia surgiu após 
assistir à palestra Inovação 
e Ruptura, apresentada por 
Clayton Christensen, professor 
da Harvard Business School e 
conhecido em todo o mundo por 
seu trabalho na área de inovação. 
Ele é autor de um artigo — “Uma 
hora a casa cai” — publicado 
pelo Meio & Mensagem em 
fevereiro deste ano. 

“A internet está crescendo, 
mas ainda é incipiente quando 
comparada às grandes mídias. E a 
forma de preparar a agência para o 
futuro é formando um laboratório 

de novas mídias”, afirma Augusto. 
Para a realização do pro-

jeto, a Propeg investirá cerca 
de R$ 60 mil ao ano, mais a cola-
boração dos órgãos de pesquisa 
CNPq e Capes, com R$ 40 mil 
em equipamentos, e R$ 5 mil da 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado da Bahia (Fabesp). “É 
um investimento muito pequeno 
em relação à importância dos 
seus resultados”, comenta. 

Iniciados há três meses, os 
trabalhos são realizados por oito 
pesquisadores bolsistas 
(graduados em jornalis-
mo e produção cultural) 
e um coordenador ad-
junto, que passaram por 
um rigoroso processo de 
seleção para participar do 
projeto. A iniciativa conta 
ainda com a participação 
de Wilson Gomes, pro-
fessor titular da UFBA, 
com doutorado em filo-
sofia pela Pontifícia San 
Tommaso D’Aquino (de 
Roma) e pós-doutorado 
pela USP. 

Segundo Augusto, 
há uma interação di-

em sites de notícias, publicidade 
em sites de compartilhamento de 
mídias e publicidade em games 
e advergames. Os conteúdos 
poderão ser divulgados em sites 
ou revistas. 

Pioneirismo 
Muito difundida nos Estados 

Unidos e países europeus, essa 
proposta de laboratório da Pro-
peg, em conjunto com a UFBA, 
é considerada pela agência a 
primeira experiência focada em 

comunicação publicitá-
ria a surgir no Brasil. De 
acordo com Augusto, 
a intenção é estar bem 
à frente do que ocorre 
atualmente no mercado 
nacional. “Muitas em-
presas divulgam seus 
núcleos focados em web, 
mas quando se analisa é 
apenas uma dupla fazen-
do hot sites e banners. 
Poderíamos muito bem 
lançar uma Propeg Web 
ou uma Propeg 2.0, mas 
nosso projeto é bem mais 
sério que isso”, define.  

Fábio Suzuki
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Propeg cria laboratório de novas mídias

Para o vice-presidente Alexandre Augusto, essa  
é uma forma de preparar a agência para o futuro
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ária entre os pesquisadores e 
os profissionais da área de pla-
nejamento da agência, e a cada 
dois meses, em média, há uma 
apresentação de um trabalho 
sobre as tendências no segmen-
to dentro da empresa. Até o 
momento, a agência já recebeu 
relatórios sobre mobile marke-
ting, campanhas colaborativas, 
marketing de buscas e publici-
dade em redes sociais. 

Os próximos a serem entre-
gues são TV digital, publicidade 
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