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Casamentos longos

Sede de alguns dos maiores 
anunciantes e de importantes 
instituições do governo federal, 
o Rio de Janeiro está entre as 
preferências quando o assunto 
é abrir uma filial. A decisão 
está fortemente associada a 
uma grande conquista, mas as 
histórias mais bem-sucedidas 
das forasteiras que fincaram 
raízes na cidade estão quase 
sempre vinculadas a vitórias 
em disputas locais. Na semana 
passada, a paranaense Heads 
deu um importante passo nesse 
sentido ao vencer a concorrência 
do shopping Rio Sul, que deve 
investir R$ 8 milhões em 2009 
contando todas as disciplinas do 
marketing. 

Neste ano, a Heads agregou 
o Grupo Lance ao seu portfólio, 
aberto em dezembro de 2007. 
Na época, ela foi escolhida para 
atender a Petrobras, ao lado de 
F/Nazca S&S e Quê Comunica-
ção. Cláudio Loureiro, presiden-
te da empresa, diz que agência 
tem praticamente os mesmos 22 
funcionários com que começou a 
operar na cidade. Com as novas 
conquistas, ele acredita que se-
rão necessários três reforços. 

Loureiro afirma que houve 
um forte trabalho de prospecção 
no último ano. “É um mercado 
atraente, com ótimos profis-
sionais e anunciantes, mas que 
infelizmente não tem recebido 
a devida atenção. Estamos aqui 
com vontade de conquistar”, 
emenda o executivo, que co-
memorou na semana passada a 
chegada dos cosméticos Racco. 
A empresa será atendida pela 
matriz, em Curitiba. Participa-
ram da disputa dos cerca de R$ 
20 milhões que o anunciante 
deve investir em comunicação 
a Master, a Getz, a Exclam e a 
Competence.

Regional
A concorrência do governo 

do Estado do Rio de Janeiro, 
concluída no ano passado com 
a participação de aproximada-
mente 20 agências, contemplou 
cinco delas com uma verba de 
R$ 100 milhões anuais. Além 
das cariocas Agência3, Artplan 
e Prole (PPR), entraram as pau-
listas Agnelo Pacheco e MPM, 
que já conseguiram agregar 
contas locais a seus portfó-

lios. Agnelo Pacheco, que tem 
sua principal operação em São 
Paulo, lembra que é carioca de 
nascimento e chama a atenção 
para a importância do olhar local 
para o atendimento regional. A 
abertura do escritório no Rio 
aconteceu em 2003, durante o 
governo Anthony Garotinho, 
quando a decisão de contratar 
três das cinco agências de fora 
do Rio feriu o orgulho dos pu-
blicitários cariocas. A Agnelo é a 
única remanescente, enquanto a 
baiana Eufort e a pernambucana 
Makplan encerraram as ativida-
des após serem derrotadas na 
última licitação.

Para não restringir sua opera-
ção ao atendimento ao governo, 
Agnelo conta que abriu o que 
chama de Agnelo 2, uma agência 
dentro de sua filial carioca dedi-
cada exclusivamente a contas 
privadas e que tem Marcelo Go-
rodicht e Marcos Silveira como 
sócios de 50% do negócio. A Ag-
nelo 2 atende AIT Turismo, Bra-
sif, City Shoes, Construtora W3, 
Cuecas D’uomo, Doe Seu Lixo 
(ONG), Espaço Brasa Leblon, 
Flying Horse, Insetisan, Grupo 
Educacional Anglo-Americano, 
Masterfrio, Plano de Saúde 
Total, Skafe Cosmetologia e os 
supermercados Multieconomia. 

Quando surgiu, a Africa propagou 
aos quatro cantos a sua política de 
não inscrever trabalhos em premia-
ções. Foi uma grande ruptura com 
o modelo tradicional de agências 
brasileiras, fortemente calcado na 
estratégia de conquistar prêmios 
para aumentar a visibilidade e, con-
seqüentemente, atrair clientes.

A medida é polêmica até hoje. Por 
um lado, é uma mensagem clara de 
que a agência está focada nos negócios 
de seus parceiros. Por outro, impede 
que os criativos desfrutem daquele 
que pode ser o grande momento de 
suas carreiras. O novo vice-presidente 
de criação da Africa, Cássio Zanatta, 
afirmou total compromisso com a po-
lítica da casa, porém deixou escapar 
que “para mim não faz mais diferença, 
mas é algo bom principalmente para 
os mais novos”.

Na soma de prós e contras, a 
Africa não deixou de atrair (bons) 
clientes, e isso é prova de que o mo-
delo funcionou bem nesse sentido. 
Entretanto, diversos casos recentes 
mostram que há exceções à regra.

A última notícia é que a Africa irá 
inscrever três campanhas no Festi-

val de Cannes, duas delas em Media 
Lions. Uma é a ação para o Itaú que 
levava mensagens personalizadas 
para a base de leitores da Veja em 
sua edição de 40 anos. A outra é o 
case “Canais” (Mitsubishi). A tercei-
ra campanha, que será inscrita na 
nova área de PR Lions, é o projeto 
Itaúbrasil de 2008, que homenageou 
os 50 anos da Bossa Nova.

O vice-presidente de criação, 
Sérgio Gordilho, afirmou, em 21 de 
março, que a peça do Itaú na Veja não 
concorreria para “manter a política 
da agência”. Na quarta-feira, 25, no 
entanto, a assessoria de imprensa da 
Africa confirmou à reportagem que 
o case seria inscrito em Cannes. A 
agência disse que a medida é uma ex-
ceção por ser um projeto louvável. 

Sobre este caso, uma fonte reve-
lou que houve uma solicitação direta 
por parte de Antonio Jacinto Matias, 
vice-presidente do Itaú, para que a 
peça fosse inscrita. Finalmente, na 
quinta-feira, 26, a agência confirmou 
também a inscrição dos outros dois 
trabalhos.

Os últimos anos trouxeram outros 
exemplos de desvio dessa linha ori-

ginal da Africa. Quem foi ao Cannes 
Lions 2006 não pôde deixar de reparar 
no enorme anúncio às portas do Pa-
lais des Festivals que exibia a frase 
Coming soon (Em breve). Cumprindo 
a promessa, a agência inscreveu em 
2007 os seus trabalhos em Cannes, 
mas somente em Cyber Lions. E foi 
muito bem. Dos nove Leões brasilei-
ros, cinco (uma prata e quatro bron-
zes) foram para a empresa, que ficou a 
um ponto da Crispin Porter + Bogusky 
de Miami na disputa pelo título de 
Agência Interativa do Ano. 

“Eu acho que esse é um espaço 
que é dos outros. Acabei cedendo a 
pressões internas e, de fato, prêmios 
são coisas que não fazem parte de 
nossa natureza.” A declaração de 
Nizan Guanaes foi dada ao Meio & 
Mensagem durante o Festival, pou-
co tempo depois do bom resultado da 
agência em Cannes, juntamente com 
a promessa de que não concorreria a 
prêmios na Riviera francesa a partir 
de 2008. “O desgaste e a amolação in-
terna são muito grandes”, garantiu.

Guanaes disse que a participação 
naquela edição de Cannes teria sido 
“a primeira e última”. “Mantenho de 

maneira irredutível minha decisão 
de não inscrever a Africa (atenção, a 
Africa) em prêmios. Decisão tomada 
no vacilo de um impulso arrasta toda 
a agência de seu foco e para longe 
do seu DNA”, afirmou. 

Na ocasião, porém, ele já dava 
pistas do que poderia ocorrer. “Eu 
não tenho compromisso com nada, 
e para que vou ser coerente?”, inda-
gou, ao ser questionado sobre aquela 
primeira quebra da regra, em 2007. 
Os fatos mataram a idéia de “agência 
que não se inscreve em prêmios para 
focar o negócio do cliente”. 

A Africa de hoje enveredou para o 
discurso de que “inscrever em prêmios 
é algo muito pontual e vai ocorrer 
quando acharmos que é o caso de pro-
vocar a nossa equipe para criação em 
alguma categoria”, como afirmaram, 
em comunicado enviado ao M&M, 
Márcio Santoro, vice-presidente exe-
cutivo, Luiz Fernando Vieira, vice-
presidente de mídia, e Sérgio Gordilho. 
Ou seja, assim como a publicidade, o 
panorama da economia mundial e até 
a qualidade do ar que respiramos, a 
Africa mudou.

Felipe Turlão

“A agência tem hoje vida pró-
pria”, diz Agnelo, ressaltando 
que o Rio representa até 25% do 
faturamento do grupo.

Antes de entrar para o time 
do governo do RJ, a base carioca 
da MPM já flertava com contas 
locais. Ela atende também a Sul 
América Seguros e a Light. A 
pernambucana Arcos, que aten-
de o BNDES com a DPZ desde 
2007, tem um escritório em Bo-
tafogo dedicado ao trabalho para 
o banco. O único cliente local é o 
Senai Cetiqt. Mas o sócio-diretor 
da Arcos, Antônio Júnior, não se 
queixa. “Sempre ouço os cario-
cas reclamarem de seu mercado, 
mas eu não posso concordar. Em 
outras praças é muito mais difícil 
atuar”, diz. 

Mas é claro que conquistas 
assim não são simples. A para-
naense Master, que se instalou 
no Rio em 2008 para atender BR, 
ainda não anunciou conta local 

em sua carteira. A capixaba MP, 
que chamou a atenção com out-
doors criados para a rede vare-
jista Hortifruti, fazendo paródias 
de filmes famosos, apostou em 
uma base carioca em 2007 por 
conta do fato de 70% dos negó-
cios do cliente serem na cidade. 
Como não conseguiram mais 
conquistas, a agência fechou o 
escritório carioca no final do ano 
passado e concentrou o atendi-
mento ao Hortifruti na matriz em 
Vila Velha (ES). 

A baixa mais recente no Rio 
de Janeiro foi o escritório da 
Lew’Lara\TBWA, que perdeu 
a conta da TIM. A Neogama/
BBH, sua sucessora no atendi-
mento, anunciou a intenção de 
montar uma unidade na cidade 
— onde também atende o Bra-
desco Seguros. Mas ela ainda 
não confirmou se levará adiante 
o projeto.

Colaborou Rayane Marcolino

Africa abre mais uma exceção

Em busca do  
tempero carioca
Concorrências públicas e grandes anunciantes atraem agências de 
todo o País ao Rio, mas poucas conseguem conquistar contas locais
Robert Galbraith

As bases cariocas mais anti-
gas são as da McCann Erickson, 
fundada em 1935 para atender a 
Coca-Cola, e a da DPZ, de 1972. 
Ambas sempre tiveram um port-
fólio de contas bastante variado, 
com mix entre grandes, médias e 
pequenas. Ogilvy, JWT e Publicis 
também mantêm escritórios no Rio 
há mais de uma década.

A DM9DDB montou seu es-
critório para atender Ponto Frio 
em 2003; a Fischer, que perdeu 
a conta, fechou sua unidade na 
cidade. Mas a operação foi redu-
zida por conta da mudança do 
marketing da empresa para São 
Paulo e a falta de contas locais 
significativas. Já a F/Nazca é uma 

das bases mais bem-sucedidas 
nos últimos anos. Ela chegou a 
suspender a operação depois da 
perda da conta da Telemar, em 
2001, porém voltou com toda for-
ça cerca de um ano depois para 
atender a Claro. Além do ingresso 
no time da Petrobras nas duas 
últimas licitações da estatal, a F/
Nazca Rio tem em seu portfólio 
local a Embratel, Novartis, Info-
globo, Canal Futura, Afro Reggae 
(ONG), entre outras. 

A W/, por sua vez, não se insta-
lou no Rio, mas vem acumulando 
importantes contas regionais, 
como os supermercados Zona Sul 
e a Unimed Rio, a última conquista, 
que era da carteira da F/Nazca.

A Heads tem 22 funcionários e conquistou na semana passada a conta do shopping Rio Sul
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