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"Conta um amigo que durante uma viagem a Portugal, levou o cliente para jantar e, ao 
convidado escolher o prato, o garçom respondeu: 'Senhor, não vamos ter o badejo assado'. O 
convidado, sem se importar, pediu alguma sugestão para o garçom que, não hesitando, 
sugeriu um delicioso badejo frito. Surpreso, o convidado disse ter entendido que o 
restaurante não tinha badejo naquela noite. Ao que o garçom respondeu: 'Disse que não 
tinha badejo assado, porque o assador já fora embora. Mas temos badejo frito: o fritador está 
na cozinha e pode preparar para o senhor'. 
 
Esta história, real, ilustra humoradamente uma divisão de expertises aparentemente 
injustificável. Afinal, tem que ser mesmo a rigor cada-um-no-seu-quadrado? 
 
Ala comunicação mercadológica, estamos testemunhando hoje a queda dos muros das 
disciplinas do marketing e a conseqüente união de serviços dentro de uma mesma empresa, 
ou através da compra de empresas do setor por um grupo. Se o propósito é disputar com 
menor dispersão maiores receitas nos clientes, esse redesenho tem servido também para 
criar uma sinergia maior entre profissionais de disciplinas diferentes, compartilhando visões 
durante um job. 
 
Os problemas mercadológicos estão mais complexos e o marketing, mais sofisticado. As 
tecnologias são sobrescritas com rapidez. Os mercados têm disputas mais agressivas, com 
práticas predatórias escondidas no instinto de sobrevivência comercial. Neste cenário, o novo 
cliente tem novos anseios. E as agências da nova geração ganham maior appeal, já que o seu 
DNA é originado nesta cultura multidisciplinar, que reúne em uma mesma empresa gente que 
discute e recomenda soluções integradas ou isoladas de mídia, marketing direto, promoção, 
eventos ou outras disciplinas, caso a caso com o problema mercadológico em perspectiva. 
 
No nosso caso, a cultura de agência de nova geração vem da ampla vivência dos sócios em 7 
anos de participação na agência Cayenne, na Alemanha. E vem ainda da imersão na também 
alemã Scholz & Friends, trabalhando com o ceo Sebastian Turner, hoje sócio do grupo. 
 
A Scholz & Friends ilustra um exemplo de reinvenção durante-a-crise, tão válido neste 
contexto brasileiro atual de crise importada, que atinge frontalmente o crédito e as 
exportações. 
 
Em 2003, a recessão atingiu o setor de comunicação de marketing na Alemanha e a Scholz & 
Friends forçosamente testou uma solução que acabou tirando proveito da crise. Sem registrar 
lucros na ocasião, a agência se viu impelida a reinventar a forma de sinergia entre os 
serviços oferecidos aos clientes. Ao invés de tratar individualmente as disciplinas de 
marketing, e alocar budgets por disciplina, ela passou a juntar equipes multidisciplinares 
desde o início de um trabalho, usando desde o começo as expertises multidisciplinares em 
uma campanha, conceito que ela nomeou 'orquestra de idéias'. 
 
Gente de publicidade, marketing direto, promoção e mídia digital se juntava na mesa para 
discutir a melhor solução para uma campanha. O modus operandi passou no teste e foi bem 
aceito pelos clientes. Dois anos mais tarde, em 2005, com a recompra de suas ações em 
posse do grupo Cordiant, a Scholz & Friends já possuía a maior rede independente da Europa, 
com equipe de 900 funcionários na rede e faturamento perto de € 80 milhões. A agência 
havia conquistado clientes como Ideal Standard, Siemens, Masterfoods, Nike e AOL, além de 
fazer, no ano seguinte, a divulgação da Copa de 2006, sediada na Alemanha. 
 
As agências de comunicação integrada de nova geração, independentes, criativas e com força 
no planejamento, ganharam nos últimos anos relevância também na Holanda, Inglaterra, 
Espanha e Argentina, deste último saindo recentemente algumas campanhas globais. No 
Brasil, embora a correnteza esteja levando as agências e grupos a juntar os serviços, é no 
novo modelo integrado que o encontro das águas já nasce pronto. 
 



Neste momento de cautela e austeridade nos investimentos, pela flexibilidade de operar, este 
novo modelo adaptado ao Brasil tem elasticidade suficiente para atravessar este período de 
incertezas e contenção. Servindo um cardápio harmonizado com sugestões de uma cozinha 
múltipla." 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 mar. 2009, p. 18.   


