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Quando se pensa na internet 
de dez anos atrás, a lembrança 
que se tem é de uma ferramenta 
que engatinhava no Brasil e de 
um canal que tentava encontrar 
formas de receber publicidade. 
Ao mesmo tempo, o mundo vivia 
a euforia de novas empresas e 
profissionais supervalorizados e 
processos contínuos de fusões e 
aquisições – o que desencadeou 
o estouro da bolha da internet 
no início do século. 

Mesmo em um momento de 
instabilidade e cheio de dúvidas 
sobre o futuro da rede, porém, 
algumas empresas tiveram a visão 
de alterar em parte ou por com-
pleto seus modelos de negócios, 
e hoje colhem os frutos dessa 
persistência comemorando dez 
anos de fundação. A F.biz, por 
exemplo, que começou venden-
do banners nas páginas do site 
Fulano – projetado pelos cinco 
sócios que ainda hoje compõem 
o quadro diretivo –, acaba de 
completar uma década e figura 
entre os principais players do 
mercado. “Quando começamos 

Dez anos de publicidade online
Nascidas em fase instável da web, agências digitais completam uma década de atuação
Mariana Ditolvo

a vender banners no Fulano 
percebemos que as empresas 
nem mesmo tinham site e não 
conseguiam compreender a im-
portância da internet para divul-
gação”, conta Marcelo Hummel, 
um dos sócios. “Foi então que 
nos transformamos em produ-
tora e começamos a produzir 
portais para elas”, completa. 

Em 2004, a F.biz deu o pulo 
do gato para se tornar uma agên-
cia interativa. A iniciativa Vivo 
em Ação, desenvolvida para a 
operadora de telefonia móvel e 
que mesclava o uso da internet 
e dos telefones celulares, conse-
guiu atrair mais de 1 milhão de 

acessos ao game que transfor-
mava o internauta em detetive. 
“Essa ação foi determinante para 
decidirmos oferecer soluções 
mais completas para os clien-
tes, otimizando a comunicação 
em diferentes canais digitais”, 
acredita Marcelo Castelo, sócio-
diretor da agência. 

O uso do celular em campa-
nhas acabou como diferencial da 
F.biz, que hoje conta com uma 
área grande de atuação totalmen-
te dedicada ao dispositivo. Vendo 
o faturamento crescer 50% ao 
ano, em média, a agência aumen-
tou o número de funcionários de 
70, em 2006, para os atuais 140.

Mídia essencial
A AG2, fundada em Porto 

Alegre por César Paz, é outro 
exemplo de sobrevivente dos 
tempos de amadurecimento 
da web nacional. Engenheiro 
mecânico por formação, Paz 
trouxe do período que passou 
em empresas aeronáuticas, 
como Embraer e Pantanal, a ex-
periência nas áreas comercial e 
de marketing – que o inspiraram 
a criar a agência. No ano 2000, 
auge da bolha, o executivo já ex-
pandia sua atuação, inaugurando 
a operação em São Paulo. 

“Claro que no começo havia 
uma grande descrença no meio, 
mas acho que hoje já há a com-
preensão de que a internet vai 
além da comunicação e traz re-
sultados”, diz Paz, que acumula 
o cargo de diretor da Associação 
Brasileira das Agências Digitais 
(Abradi). “Hoje a internet está 
começando a ser, inclusive, o 
centro nervoso do planejamento 
de mídia. Já é comum vermos 
ações para outros meios sendo 
pensadas a partir do conceito 
web”, analisa. 

Entre os cases que projeta-
ram a AG2 para o mercado, o 
destaque foi a campanha 100% 
digital criada para a General 
Motors para promover o modelo 
Prisma. Baseada no conceito 
Web Native, a ação movimentou 
a indústria mostrando ousadia 
e inovação. Ao término, a cam-
panha obteve como resultado 
as marcas de cerca de 20 mil 
cadastros e 17 milhões de in-
ternautas impactados.

Com grandes clientes, que 
vão desde a própria Embraer 
até a GM, a AG2 conta hoje com 

Foco em mobile marketing
Tudo começou com a cria-

ção de uma empresa, a Hands, 
para cuidar da agregação de 
conteúdo para computadores 
de mão ao colocar à disposição 
dos usuários uma plataforma que 
podia ser acessada sem conexão 
à internet. Em 2000, contudo, 
passou a investir também na 
agregação de conteúdos em 
portais online através dos for-
matos Wap. 

Foram firmadas alianças im-
portantes com clientes do porte 
de IBM e Microsoft e, com a 
percepção de que o mercado se 
desenvolveria, o próximo passo 
foi providenciar uma maneira 
para que o conteúdo disponível 
fosse acessado a partir de mais 
de 2 mil modelos de aparelhos 
celulares sem que a disposição e 

interface fossem alterados. 
“Com esse redirecionamento, 

os usuários de mobile conseguem 
acessar os sites em que navegam 
na web sem ter que digitar um 
endereço diferente”, explica 
Edison Maluf, diretor comercial 
da Hands. Em 2004, a agência 
estabeleceu um modelo publici-
tário, e hoje tem um faturamento 
que aumenta 30% ao ano. 

“O mobile vem evoluindo 
ao longo dos anos, e estamos 
começando a viver o momento 
de entendimento do mercado, 
tanto por parte dos usuários 
como das agências e operado-
ras. A entrada do iPhone ainda 
movimentará bastante nosso 
setor e trará a consequente evo-
lução da comunicação móvel”, 
acredita Maluf.                   (MD) 

A F.biz começou com banners. Hoje, a equipe vê o faturamento crescer 50% ao ano

César Paz, da AG2: internet como centro 
nervoso  do planejamento de mídia
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170 colaboradores, distribuídos 
entre São Paulo, Porto Alegre, 
Pelotas e Rio de Janeiro, e vem 
registrando crescimento de 
aproximadamente 35% nos últi-
mos quatro anos.

Primeiros passos
Hoje parte do Grupo Total, a 

BG Interativa atua de forma dis-
creta dentro desse nicho há uma 
década. Com boas perspectivas 
– tendo em vista a expansão de 
100% apresentada em 2008 –, a 
agência começou se dedicando 
à produção de conteúdo como 
games e sites. 

“Em apenas três meses, po-
rém, percebemos que qualquer 
conteúdo precisava ser vinculado 
a uma estratégia de comunicação, 
e rapidamente passamos a focar 
o modelo de agência”, lembra 
Arakén Leão, fundador e hoje di-
retor geral da BG. Em sua visão, o 
aumento da massa de internautas 
e o maior acesso à internet em 
banda larga — que aumenta a 
interatividade e melhora a expe-
riência do usuário — foram vitais 
para o amadurecimento da rede e 
para a sobrevivência da agência.

Atualmente com 25 fun-
cionários, a BG já há três anos 
explorava as redes sociais como 
forma de comunicação com os 
consumidores e integrava celu-
lares e internet em campanhas, 
como o Banco de Bolso, para o 
Banco do Brasil. 
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