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Elas nasceram pequenas - ao melhor estilo "garagem" - na região Sul do Brasil um pouco 
antes da "bolha da internet", no início da década. Viveram, portanto, a euforia e a queda de 
um mercado que, da noite para o dia, viu milhões de dólares escoarem pelo ralo. Mas os anos 
se passaram. Com os negócios digitais fortalecidos no País, hoje elas exibem uma lista 
composta por clientes de alcance nacional - às vezes até internacionais - , o que as faz 
disputar terreno com as agências digitais de São Paulo, o maior mercado de internet do Brasil. 
E trata-se de disputar literalmente, pois algumas delas montam escritórios na capital paulista 
em busca de contato próximo com as empresas. Quando já atuam na capital paulista, o Rio de 
Janeiro é a parada de desembarque.  
 
Em 2009, pelo menos quatro agências empreendem esse movimento: a gaúcha AG2 abre em 
até 90 dias uma unidade no Rio, passo também dado pela curitibana Mídia Digital ( no primeiro 
semestre). Para São Paulo seguem a W3haus , de Porto Alegre, e a catarinense A2C. O custo 
competitivo do serviço e a qualidade da mão de obra são alguns dos fatores apontados pelos 
clientes - entre eles Tecnisa, HSBC, Magazine Luiza, GM, Vulcabras e Embraer - para trabalhar 
com essas companhias.  
 
O maior investimento será da AG2: cerca de R$ 300 mil para a unidade carioca, que, em um 
ano, pode representar 15% do faturamento. Atualmente, 80% da receita é obtida por São 
Paulo.  
 
"Quando abri a agência em Porto Alegre, sabia que era importante ir para São Paulo", diz o 
presidente da AG2, César Paz. A unidade paulista foi instalada em 2000, um ano depois da 
fundação da empresa. Dois fatores determinaram a projeção nacional: a conta da Embraer e a 
unidade tecnológica de Pelotas. "Assumimos uma responsabilidade grande sobre toda a 
presença digital da Embraer, que nos validou perante outros clientes. E, com Pelotas, 
montamos uma visão de negócio importante para o crescimento da AG2."  
 
Por meio de sua assessoria, a Embraer diz que o meio digital é hoje um canal poderoso para a 
comunicação da empresa e faz parte do esforço de vendas, pois muitos clientes se informam 
sobre as aeronaves pelo site. Segundo Paz - eleito presidente da Associação Brasileira de 
Agências Digitais (Abradi), fundada na semana passada -, a "inteligência" do negócio está em 
São Paulo. O grande volume de desenvolvimento, no entanto, está em Porto Alegre e Pelotas.  
 
Também com um pé no Rio está a Mídia Digital, de Curitiba, que tem escritório em São Paulo 
(responsável por 70% do seu faturamento). "Queremos que o Rio responda por mais negócios 
do que o Paraná", diz Guilherme Gomide, diretor-geral da agência. A empresa tem dois 
funcionários que trabalham diretamente nos clientes cariocas e, com o atendimento de contas 
latinas, também pensa em investir em Buenos Aires.  
 
A agência paranaense nasceu em 1995, mas foi no início desta década que ganhou porte 
nacional, com a conquista da conta do HSBC. "A Tecnisa, de São Paulo, também foi um cliente 
de fora do Paraná que apostou em nós, fazendo links patrocinados. Depois ganhamos a conta 
digital deles", diz. O pólo tecnológico de Curitiba e a mão de obra mais acessível são 
apontados por Gomide como diferenciais para que a sede continue no Paraná, o que reduz os 
custos. Ele acredita que a diferença salarial em relação a São Paulo chegue a 50%. 
"Antigamente a distância geográfica era barreira. Hoje é diferencial, pois os clientes admiram a 
baixa rotatividade dos funcionários".  
 
Quem também namora o mercado paulista é aW3haus, de Porto Alegre. Os sócios ainda não 
confirmam a informação, mas sabe-se que a empresa está abrindo escritório em São Paulo. A 
agência montou uma unidade fora do País antes de ter filial nacional: desde 2006, com a ida 
de um dos sócios para Londres, mantém um escritório internacional que atende a clientes 
como Turner e Kraft. A unidade trabalha "remotamente": prospecta lá e desenvolve o serviço 
em Porto Alegre. Um dos sócio-diretores da W3haus, Tiago Ritter, explica que a escolha por 



Londres se deveu ao fato de o setor on-line corresponder a 15% do bolo publicitário inglês e 
de a cidade ser um pólo de tendências, que podem ser replicadas no País.  
 
Os sócios se conheceram no antigo Estúdio Web , do grupo Nutecnet, que originou o portal 
Terra. Com o encerramento das atividades do Estúdio Web, herdaram alguns clientes, como a 
Tramontina, atendida até hoje. Além de ser o primeiro de nível nacional, com a Tramontina 
vieram outras indústrias da Serra Gaúcha, também de porte nacional, como Grendene, Dell 
Anno e Randon.  
 
Mas não foram esses clientes os responsáveis pela última repercussão de um trabalho dos 
"guris", e sim o time de coração, o Grêmio. Para comemorar os 25 anos da conquista do 
Mundial interclubes, obtida em 1983, a agência criou um site (www.estreladogremio.com.br) 
no qual o time "adotou" (com direito a certificado internacional) uma estrela da Constelação de 
Órion. Os rivais colorados fizeram chacota, dizendo que os gremistas, sem título em 2008, 
precisaram comprar uma estrela como prêmio de consolação.  
 
A maior parte da receita da agência vem de fora do Rio Grande do Sul, mas manter a sede em 
Porto Alegre é importante por causa do pólo formador de mão de obra na região.  
 
No caso da A2C, de Joinville (SC), os planos de expansão regional foram adiados por causa da 
crise. Mas a luta por clientes permanece. A crise leva as empresas a buscar custos menores, 
item no qual os sulistas costumam ser competitivos. A agência quer abrir a unidade paulista 
em julho, com investimento de R$ 70mil.  
 
A empresa nasceu como um portal. Depois da bolha, virou agência. Dois clientes catarinenses 
DataSul (hoje Totvs) e Tigre - propiciaram o crescimento da agência a partir de 2004. "Somos 
muitos competitivos em função dos custos mais baixos de Santa Catarina", explica Anderson 
de Andrade, diretor-presidente da A2C.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


