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Da periferia ao centro
Com relevância em alta, comunicação integrada atrai talentos da publicidade
Alexandre Zaghi Lemos

Mais da metade do 
faturamento de muitos 
grupos globais de comu-
nicação vem hoje de ou-
tras disciplinas que não 
a publicidade clássica. O 
ganho de importância — 
e de verbas — das ações 
promocionais, motiva-
cionais, de marketing 
direto, merchandising 
nos pontos-de-venda e 
endomarketing, entre 
outras, tornou obsoleto 
o termo below the line, 
que carrega uma cono-
tação reducionista ao 
tentar designar todo o universo 
das ferramentas especializadas.

Paralelamente, cresce o inte-
resse dos anunciantes em levar 
a comunicação integrada do 
discurso à prática. Para efetivar a 
pretendida integração, não há ou-
tra saída senão costurar diversas 
disciplinas e não encarar nenhu-
ma delas individualmente como 
sendo a salvadora da pátria.

Essa nova orientação do 
mercado de comunicação mexe 
com todos os seus players, in-
dependentemente do foco de 

atuação que tenham, e gera con-
seqüências como a transferência 
de talentos da publicidade para 
as agências especializadas e o 
aumento na oferta de serviços 
multidisciplinares — que reque-
rem mão-de-obra mais versátil.

“Onde tem dinheiro, tem 
talento e ferramental tecnoló-
gico”, resume Paulo Giovanni, 
que, totalmente desligado da 
Giovanni+DraftFCB, vem se 
dedicando integralmente des-
de o ano passado à Mix Brand 
Experience e à Pop Trade, 

agências das quais é sócio. 
“Hoje, a Rede Globo da Procter 
& Gamble é o supermercado, 
assim como a da Souza Cruz 
é o ponto-de-venda de cigar-
ros. Para muitas categorias de 
produtos, o Jornal Nacional é 
a embalagem”, compara Sérgio 
Brandão, presidente da G2. 

Apesar do crescimento que 
experimentam, as agências es-
pecializadas ainda não desfrutam 
do reconhecimento que têm 
as de publicidade. “O mercado 
brasileiro ainda é míope e quer 

viver daquele glamour 
gozado pela publicidade 
no passado. No dia a 
dia, há uma mentalidade 
tacanha. Nesse sentido, 
temos a missão de cate-
quizar e ressaltar que não 
estamos em uma subárea 
da propaganda. Não es-
tou certo de que mesmo 
as pessoas que estão se 
dedicando à comunica-
ção especializada saibam 
de fato a plenitude da 
transformação que está 
em curso”, opina Carlos 
Silvério, vice-presidente 

de criação da G2.
Posição semelhante tem Fer-

nanda Flandoli, vice-presidente 
de inteligência e estratégia da B\
Ferraz: “Ainda hoje, os ídolos dos 
criativos do below the line são os 
criativos da publicidade. Quem 
começa em agências especializa-
das fantasia muito o universo da 
propaganda. Além disso, quando 
se está no começo de carreira, 
muitos não têm condições de 
entender as mudanças pelas 
quais passa o nosso mercado”, 
considera ela, que começou sua 

carreira na área de marketing 
de anunciantes, depois passou 
pela promocional SM e pela pu-
blicitária Lowe Loducca antes de 
chegar ao Grupo ABC. 

Para Marcos Lacerda, sócio-
diretor da 360º BTL, as agências 
especializadas vivem um momen-
to de mais oportunidades que 
problemas, o que atrai a atenção 
de profissionais de outras áreas. 
“Todos sabem que este nosso 
mercado ainda vai crescer muito. 
Por isso, além de mais atraente, 
já não é visto mais como ‘patinho 
feio’”, frisa, apontando o maior 
interesse das diretorias de mar-
keting dos anunciantes pelos 
serviços especializados como 
sendo o principal motivador 
dessa mudança.

Força motriz
Embora comandasse uma 

grande estrutura de publici-
dade, Paulo Giovanni decidiu 
entrar no mercado de agências 
especializadas ainda no início da 
década, associando-se inicial-
mente à Datamidia. No caso da 
Mix, foi justamente a necessida-
de de um grande anunciante a 
razão principal da empreitada. 
Quando a Giovanni conquistou 
a conta publicitária da TIM, as 
ações promocionais aumenta-
ram consideravelmente. “A de-
manda veio da parte do cliente. 
Quanto mais investíamos em 
promoção e ponto-de-venda, 
mais o anunciante entendia 
que buscávamos responder aos 
interesses dele e não aos da 
agência”, reconhece Giovanni.

O ganho de status das dis-
ciplinas especializadas e dos 
profissionais que têm nelas sua 
expertise principal também cau-
sou mudanças nas próprias agên-
cias de publicidade. Uma das 
mais significativas no mercado 
brasileiro foi a conseqüência 
da união entre as redes Draft e 
FCB. A veia do marketing de re-
lacionamento representada pela 
primeira acabou se sobrepondo à 
publicitária, herdada da segunda.

No Brasil, a gestão operacional 
da Giovanni+DraftFCB está hoje 
com o presidente Aurélio Lopes, 
que tem formação em estatística e 
construiu sua carreira na área do 
marketing direto. Ele divide a res-
ponsabilidade de comandar a em-
presa com o presidente e diretor 
nacional de criação Adilson Xavier.

Nos primeiros 15 anos de 
profissão, Lopes atuou nas áreas 
de marketing e produtos de anun-
ciantes como IBM, Shell e Banco 
Nacional. Em 1995 estreou no 
ramo de agências na Datamidia — 
que estava no mercado desde 1987 
—, comandando a mudança de 
foco do database e do marketing 
direto para o relacionamento. Até 
que, em 2000, a agência brasileira 
passou a integrar a rede Draft.

“Quando a Draft e a FCB se 
uniram passamos a ter debai-

xo do mesmo teto espe-
cialidades em diversas 
disciplinas, com olhar 
eqüidistante para todas 
elas. Na hora de transferir 
esse modelo holístico para 
o mercado brasileiro, a 
empresa quis incorpo-
rar o foco em negócios e 
relacionamento com os 
clientes da Datamidia, 
que em 13 anos havia 
perdido somente uma 
conta”, relembra Lopes. 

Ele considera que, de 
maneira geral, ainda há 
“muito discurso agnósti-
co” no mercado publici-
tário brasileiro, dito por aqueles que 
não querem ficar fora dessa nova 
realidade global. “Há tentativas de 
abraçar esse novo mundo por parte 
de muitos especialistas. Entretan-
to, é grande a distância entre falar 
do todo e entregar o todo”, alerta. 

Na prática, o executivo reco-
nhece que não foi fácil o processo 
de fusão entre a equipe de 200 
funcionários da Giovanni e a de 140 
da Datamidia, iniciado em 2006. 
“Havia uma grande vantagem e uma 
grande desvantagem. Já tínhamos 
especialistas em todas as disciplinas 
da comunicação. Por outro lado, 
eram duas culturas fortes e com-
pletamente diferentes. Com isso, 

uma das dificuldades iniciais foi a 
de termos de partir de verdades 
absolutas incompletas”, explica.

Fim da linha
Com emblemático corte de uma 

faixa representativa da separação 
entre o above the line e o below the 
line, a Neogama/BBH iniciou, em 
julho de 2006, um dos movimentos 
mais consistentes de oferta multi-
disciplinar dos últimos tempos. Na 
ocasião, Geraldo Rocha Azevedo, 
que havia construído sua carreira 
no segmento do marketing promo-
cional, assumiu a presidência de so-
luções integradas da Neogama/BBH.

Inaugurada por ele em 1989, a 

Rocha Azevedo tornou-se referên-
cia no mercado nacional e chegou 
a abrir outros escritórios na Amé-
rica Latina. Em 2001 a agência foi 
vendida à The Marketing Store, e 
Azevedo foi mantido na presidên-
cia da operação brasileira até sua 
transferência para a Neogama/BBH.

“No nosso modelo integrado, 
que aboliu a linha que teoricamente 
separava o above do below, a Neo-
gama/BBH centraliza a inteligência 
de criar soluções que possam ser 
implementadas em todos os canais. 
Acreditamos que a idéia deva ser 
pensada de forma integrada desde a 
gênese”, ressalta Azevedo. Quando o 
projeto demanda uma ação na mídia 

Olhar eqüidistante para combater verdades absolutas
de massa, a própria agência tem 
know-how para implementá-la. 
“Entretanto, para pensar, planejar, 
criar e executar a solução em ou-
tros canais, optamos por montar 
uma estrutura independente, que 
funciona desde 2007”, explica.

Segundo Azevedo, a boa re-
ceptividade ao novo modelo por 
parte dos clientes da Neogama/
BBH levou à criação da Ínsula, 
empresa independente inaugu-
rada no ano passado. Sobre a 
escolha do nome, ele justifica: 
“Ínsula é uma parte do cérebro 
que ativa os desejos”. Com uma 
equipe de cerca de 50 pessoas, a 
Ínsula planeja, cria e implemen-
ta todas as atividades que vão 
além da mídia de massa, mais 
especificamente nos canais de 
endomarketing, relacionamento, 
digital, marketing direto e ativa-
ção, que inclui promoção, eventos 
e atividades nos pontos-de-venda. 

Atualmente, 70% do traba-
lho da empresa é realizado para 
clientes da Neogama/BBH, como 
Bradesco e Renault.“Hoje não 
existe nenhuma grande agência 
que possa prescindir de pen-
sar em como a solução que ela 
está propondo para uma deter-
minada marca vai se compor-
tar nos canais além da mídia 
de massa”, sustenta Azevedo.

Lopes nota “muito discurso agnóstico”, mas vê grande 
distância entre “falar do todo e entregar o todo”
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Rocha Azevedo defende que a idéia seja 
pensada de forma integrada desde a gênese

Giovanni: executivos dos grandes grupos estão 
focados na “apetitosa” compra de mídia

Fernanda: os ídolos dos profissionais do  
below the line são os criativos da publicidade
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Não há dúvida de que a mu-

dança de postura dos anunciantes 
está na raiz da decisão de muitos 
profissionais que deixaram a pu-
blicidade e passaram a se dedicar 
a agências especializadas. No 
caso de Sérgio Brandão e Carlos 
Silvério, dupla que comanda o 
escritório brasileiro da G2 desde 
2007, essa força motriz responde 
pelo nome de Souza Cruz.

Economista de formação, 
Brandão atende a empresa de 
tabaco desde que começou 
sua carreira na publicidade, 
em 1989, no escritório carioca 
da MPM. O trabalho que fazia 
para a marca Hollywood ganhou 
continuidade na DPZ, para onde 
se mudou em 1992, acumulando 
cerca de dez anos de trabalho na 
agência, com intervalos dedica-
dos à direção geral de atendi-
mento da DM9DDB.

“A proposta de construir 
marcas de forma não convencio-
nal me atraiu desde o início, mas 
tenho de reconhecer que houve 
um certo medo de mudar, venci-
do com visitas aos escritórios da 
G2 de Nova York e de Londres”, 
relembra Brandão. Já para Sil-
vério, foram nada menos que 21 
anos na DPZ antes do embarque 
no mercado da comunicação es-
pecializada — que ele passou a 
conhecer melhor justamente no 
trato com a conta da Souza Cruz, 
anunciante tido como modelo em 
ações de trade marketing desde 
que a publicidade de cigarros foi 
banida, em 2001. “A partir de 
então, a Souza Cruz nos obrigou 
a ser mais criativos do que nunca 
e a pensar em ferramentas que 
nós não dominávamos. Assim, 
descobrimos um mundo sub-
merso que não conhecíamos”, 
salienta Silvério.

Caso parecido de aprendiza-
do forçado pelo anunciante foi 
vivenciado por Marcos Lacerda, 
que iniciou sua carreira na house 
da Transbrasil, em 1989. Nos 
anos 90, migrou juntamente 
com a conta da companhia aérea 
para a W/Brasil. Depois, integrou 
as equipes da F/Nazca S&S, 
DM9DDB, Young & Rubicam e 
MatosGrey. Há um ano, ele tro-
cou esta última, da qual era sócio, 
pelo projeto da holding Quatro, 
iniciativa dos sócios da F/Nazca 
S&S na seara da comunicação 
integrada. A primeira empreitada 
foi a compra do controle da 360º 
BTL, da qual Lacerda tornou-se 
sócio-diretor ao lado do fundador 
da agência, Wagner Zaratin.

“Construí minha carreira em 
grandes agências. Até o ano 2000, 
a solução, na maioria das vezes, 
era quase que exclusivamente 
focada em mídia”, lembra. O 
que mudou essa percepção foi o 
trabalho com um dos seus clien-
tes mais constantes: a Ambev. 
“Eles sempre provocaram suas 
agências a pensar em outras so-
luções. Foi o caso do Skol  Beats, 
que nasceu dentro da F/Nazca. 
A Ambev abriu meus olhos para 

outras ferramentas para além da 
composição vencedora da mídia”, 
reconhece. 

Mídia apetitosa
Apesar de a comunicação 

integrada estar ganhando corpo 
e atraindo verbas cada vez mais 
significativas, Sérgio Brandão 
aponta entre as principais dife-
renças na sua rotina de trabalho 
as cifras dos orçamentos das 
peças criadas para os anuncian-
tes. “Na DPZ, os filmes da marca 
Hollywood custavam cerca de 
US$ 2,5 milhões. Houve um que 
foi orçado em US$ 5 milhões e é, 
provavelmente até hoje, o comer-
cial mais caro da história da pu-

um baixo envolvimento com o 
cliente”, frisa, pregando que a 
relação agência-cliente evolua 
para ser mais positiva, próxima 
e duradoura.

Giovanni também critica o 
sistema de relacionamento com 
clientes apontado por ele como 
sendo uma das principais des-
vantagens das agências especia-
lizadas em relação às de publici-
dade. “A atividade promocional 
ainda é muito lincada com jobs. 
Temos feito um esforço de apos-
tar mais em relacionamentos 
fixos e de longo prazo”, sinaliza. 
Por outro lado, ele acredita que 
as agências promocionais se en-
volvem mais com o dia-a-dia dos 

universo mais novo, ainda com 
menos dinheiro gringo”, consi-
dera Fernanda Flandoli.

Postura multidisciplinar
Se por um lado a falta da 

mídia significa menos dinheiro 
em caixa, por outro essa situação 
exige uma postura mais multi-
disciplinar para a carreira dos 
profissionais com experiência 
nas áreas especializadas. “Ficar 
unidimensional é muito perigoso 
hoje em dia. Cada vez mais, as 
agências buscam profissionais 
abrangentes. Na G2, mais da me-
tade dos funcionários é egressa 
de grandes da publicidade. Para 
eles, é importante dominar um 
mundo que viam como periférico 
até pouco tempo atrás”, sustenta 
Sérgio Brandão.

Carlos Silvério, por exemplo, 
avalia a sua mudança pessoal 
como “natural”, já que nos últi-
mos tempos vinha se dedicando 
exatamente a pensar a comu-
nicação de forma diferente. O 
processo iniciado instintivamen-
te acabou materializado em sua 
adesão ao projeto de reformula-
ção da G2, para o qual foi convi-
dado justamente por Brandão, 
seu ex-colega de DPZ.

“Na DPZ eu já reunia a equipe 
de criação e dizia que não queria 
um roteiro nem um título. Com 
isso, começamos a conceituar 
sobre o desafio criativo. Foi como 
se eu estivesse engravidando nos 
dois últimos anos de DPZ. Sentia a 
criança crescendo, chutando. Algo 
diferente e novo estava acontecen-
do com minha forma de pensar e 
de trabalhar”, conta Silvério.

Já para Fernanda Flandoli, 
que está à frente do LAB, o núcleo 
de inteligência estratégica da hol-
ding ABC, a maior motivação foi o 
trabalho na área de planejamento, 
ainda não tão difundida nas agên-
cias especializadas. “Vimos que 
logo a produção de eventos iria 
ser comoditizada. Precisávamos 
investir na inteligência estraté-
gica. Hoje, o below the line é um 
universo de mais opções e maio-
res possibilidades”, acredita.

A pretensão de ser multidisci-
plinar e, conseqüentemente, abri-
gar profissionais mais versáteis 
permeia boa parte das iniciativas 
recentes de abertura de agências 
no mercado brasileiro. Uma delas 
é a Babel, nascida em janeiro do 
ano passado da mistura entre a 
expertise promocional de Julio 
Anguita e Reginaldo Ferrante com 
a reputação criativa de Ricardo 
“Chester” Amaral, construída 
sobretudo na área publicitária.

Todavia, para este último, 
o trabalho com estratégias de 
outras disciplinas não chega a 
ser propriamente uma novidade. 
Chester começou sua carreira 
de redator no departamento de 
merchandising da MPM, que, anos 
depois, deu origem à agência PPA. 

Em seus 22 anos de carreira, passou 
também pelas equipes da DPZ, Talent 
Biz, Loducca, AlmapBBDO, Carillo 
Pastore, Giovanni, DM9DDB e JWT. 
Na maioria delas, foi um redator 
focado em peças publicitárias. “Não 
por iniciativa minha, mas por esta 
ser a prática das grandes agências 
até alguns anos atrás”, ressalva.

Entretanto, Chester enxerga 
uma mudança ocorrida nos últi-
mos anos. Para ele, vem ganhando 
forma um “jeito contemporâneo 
de criar”, sem divisão entre mídias 
ou disciplinas. “Os mais espertos 
entenderam a nova dinâmica do 
mercado e passaram a criar soluções 
multiplataformas”, acredita, apon-
tando para o surgimento de uma ge-
ração que “cria conforme consome”. 

“Na minha época de redator, a 

Criação contemporânea exige perfil mais versátil

Chester: nova geração de criativos é produto 
da evolução multidisciplinar na  comunicação 
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Lacerda: o mercado especializado já  
não é mais visto como “patinho feio”

Boralli: não é fácil gerar receita  
sem vender espaços na mídia
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tado à parte mercadológica da 
atividade das agências. “Há al-
gum tempo, ouço que as agências 
precisam pensar diferente. Nos 
últimos anos, vimos diversos mo-
vimentos no mercado brasileiro, 
como a montagem de estruturas 
de below the line ou de marke-
ting digital dentro das agências 
de publicidade. Entretanto, 
o modelo operacional dessas 
empresas, baseado na rentabi-
lidade com a compra de mídia, 
faz com que elas não tenham 
saída a não ser a manutenção do 
foco na publicidade tradicional”, 
considera Boralli.

Outro ponto que diferencia 
a prática da publicidade da 
realidade das agências especia-
lizadas é o tempo. Quem explica 
é Paulo Giovanni: “Nos grandes 
grupos, os executivos principais 
das agências de publicidade 
raramente têm tempo para as 
atividades especializadas. Todos 
cuidam mais da propaganda, 
pois a mídia é muito apetito-
sa. Isso, às vezes, conflita até 
mesmo com os interesses dos 
clientes”, sustenta. A sensação 
é a mesma de Boralli: “Na Mo-
mentum terei a oportunidade 
de fazer o que não conseguia nas 
agências clássicas, que sofrem 
com os entraves do sistema de 
remuneração brasileiro”.

Práticas perecíveis
Apesar da segurança de migrar 

para uma estrutura grande e multi-
nacional, ligada a uma das maiores 
redes globais do setor, a McCann 
Erickson, Boralli diz que tentou 
se cercar de todas as informações 
possíveis sobre o mercado no qual 
estava ingressando. “Mesmo assim 
é impossível saber os pormenores 
de um segmento não tão maduro e 
auditado, que ainda está se profis-
sionalizando. O que se tem é uma 
visão macro”, avalia.

Entre as novidades que não 
lhe agradaram Boralli destaca 
“práticas perecíveis ao próprio 
negócio”, como a concorrência 
job a job. “Esse sistema gera 
um alto volume de dispersão e 

oferta multidisciplinar não era tão 
ampla. Hoje, os portfólios são muito 
mais variados. A nova geração é 
produto da evolução multidiscipli-

nar na oferta de comunicação”, 
sustenta. Entretanto, Chester 
reconhece que esse perfil ainda é 
minoritário nas grandes agências.

No caso da Babel, ele diz 
privilegiar um perfil de criativo 
“versátil”. “Nessa fase de imple-
mentação da agência, não pode-
mos ter uma estrutura ociosa. 
Precisamos contar com um time 
que, no fim da escala, rentabili-
ze toda a operação”, descreve. 

Para Chester, embora o mais 
visível ainda seja a publicidade 
massiva, “não há mais agência 
focada em publicidade clássica” no 
mercado brasileiro, pois ninguém 
mais se recusa a oferecer um 
trabalho multidisciplinar. O maior 
problema, evidentemente, não é a 
oferta, mas sim a entrega efetiva.

blicidade brasileira”, exemplifica. 
A quase ausência do faturamento 
com a compra de mídia também 
é citada pelo presidente da Mo-
mentum, José Boralli: “É como se 
reinventar na profissão. Apesar 
de trabalhar no que todos estão 
olhando como sendo o futuro, 
não é fácil gerar receita para a 
agência sem vender um espaço 
na mídia”.

Depois de 16 anos atuando na 
JWT, AlmapBBDO e DM9DDB, 
Boralli deixou a direção geral de 
atendimento desta última em ou-
tubro de 2007 para assumir o co-
mando da Momentum. Formado 
em administração de empresas, 
ele trabalhou no mercado finan-
ceiro no início da sua carreira, 
motivo pelo qual considera que 
sempre teve um perfil mais vol-

clientes. “Colocamos mais a mão 
na massa, já que não só plane-
jamos e criamos como também 
executamos”, salienta.

Esse mesmo ponto é anali-
sado por Marcos Lacerda, para 
quem os desafios atuais das agên-
cias especializadas são maiores 
do que os das de publicidade. “A 
chamada área de below the line 
era vista mais como fornecedores 
operacionais da área de execu-
ção e menos de planejamento 
estratégico, o que dificulta a 
manutenção de relacionamentos 
de longo prazo, como ocorre com 
a publicidade”, compara.

“O mercado da publicidade 
é mais bem estruturado e ainda 
faz girar mais riqueza no Brasil. 
Já o chamado below the line, por 
mais profissional que esteja, é um 
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