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Os serviços mais desenvolvidos pelas agências digitais
Primeira promessa da Associação 

Brasileira das Agências Digitais (Abradi) 
— criada em março —, uma pesquisa que 
traça um panorama desse mercado no 
Brasil acaba de ser concluída. Executado 
pela Manzione Assessoria, o estudo foi feito 
por meio de questionário enviado às cem 
agências afiliadas à entidade e foi expandido 
nacionalmente cruzando dados do Índice 
Alpha, IBGE e Conselho Executivo das 
Normas-Padrão (Cenp). “Estamos vivendo 
um modelo de comunicação emergente que 
ainda não possui referências que reflitam o 
setor. Até agora tínhamos dados referen-
tes à publicidade online e à tecnologia da 
informação, mas nada que desse uma base 
do mercado de agências”, diz Cesar Paz, 
presidente da Abradi. 

De acordo com os resultados, existem 
hoje no País 2.275 agências digitais — 
58,1% delas estão instaladas na região 
Sudeste. Juntas, geram um faturamento 
perto de R$ 760 milhões ao ano e empre-
gam 20.812 funcionários. “Nossa pesquisa 
se refere aos valores movimentados com 
serviços. Não foi levado em conta o vo-

Especializada em serviços 
de marketing, a Átomo Comu-
nicação, nascida há sete anos a 
partir de um esforço que juntou 
profissionais vindos de agências 
e de anunciantes, se prepara 
para uma nova fase de negócios. 
Fundada por Odilon Machado, 
atual presidente, e Patrícia 
Gusmão, diretora de operações, 
a empresa — que está de casa 
nova — lança a Átomo People, 
unidade que realizará um traba-
lho focado no que chamam de 
“fator humano”. 

O espaço conta com salas, 
auditório para 50 pessoas e área 
externa com espaços de convi-
vência e relaxamento, além de 
um bar cuja estrutura é toda de 
garrafas PET. Tudo destinado a 
realização de reuniões, treinamen-
tos e encontros com clientes. “A 
intenção é fazer com que a agência 
passe a ser a extensão do cliente”, 
diz Machado. O primeiro evento 
confirmado para a nova unidade 
é um treinamento da LG.

A Átomo tem como carac-
terística a versatilidade para 
atuar em várias plataformas, 
criando projetos que vão desde o 
desenvolvimento do material de 
PDV até a realização de eventos 
e ações de reposicionamento da 
marca. Machado celebra as rela-
ções de longa duração mantidas 
com seus clientes. Um exemplo 
é exatamente a LG, parceria que 

dura cinco anos. “Somos uma 
empresa fazedora, que agrega 
valor”, resume.

Entre as outras novidades 
deste ano, a agência anuncia uma 
série de contratações, como a de 
Tibério Graco (ex-Vivo e Brasi-
mac Eletrodomésticos), que está 
encarregado da reestruturação da 
empresa. Para a área de atendi-
mento chega Fernanda Brandino, 
que trabalhou na Contemporânea, 
Ideia 3 e Dream  Factory. Além 
disso, a parte criativa ganha novo 
fôlego com o ingresso de Ricardo 
Katsuya, que já atendeu contas 
como Mercado Livre, Sony Pictu-
res Television, Puma, Bauducco e 
Casa do Pão de Queijo.

Outro motivo de comemora-
ção para a Átomo é a conquista 
de três clientes: Revista Consu-
midor Moderno (Editora Padrão, 
de Roberto Meir); Amni, que 
é a divisão de fios inteligentes 
da Rhodia; e Visa Vele – Smart 
Benefícios. Eles se juntam à 
carteira que já conta com Cyrela, 
Siemens e GE, entre outros.

Nos próximos 18 meses, a 
Átomo tem a expectativa de 
atingir a meta de R$ 40 milhões. 
O presidente da empresa espe-
ra, para 2010, um crescimento 
40% superior ao deste ano. Até 
o momento, a Átomo opera com 
percentual 32% maior do que o 
faturamento obtido em 2008. 

Aline Bellatti Küller

Sai o primeiro censo digital
Associação Brasileira das Agências Digitais (Abradi) mede tamanho do mercado e aponta serviços mais praticados
Mariana Ditolvo

Considerado o maior prêmio 
internacional dedicado ao plane-
jamento, o Jay Chiat Awards 2009 
está mais competitivo em relação 
aos anos anteriores. Na semana 
passada, foram divulgados os 46 
finalistas da premiação. Entre eles, 
há três cases brasileiros. O anúncio 
dos vencedores, normalmente feito 
durante o Account Planning — 

evento destinado a planejadores 
organizado pela American Asso-
ciation of Advertising Agencies —, 
ficou para 22 de setembro. Afetado 
pela crise, o Account Planning 
deste ano foi cancelado.

Isso não impediu, porém, o nú-
mero recorde de inscrições no Jay 
Chiat Awards: 187. Além de estar 
mais recheado de candidatos, o 
prêmio teve alterações. Antes 
reservado a trabalhos norte-ame-
ricanos, passou a receber cases 
estrangeiros em 2007. Eles fica-
vam divididos entre troféus para 

Fonte: Abradi

os Estados Unidos e para cases 
de fora do país. Desta vez, foram 
criadas oito categorias — duas 
delas para campanhas; as demais 
elegem as melhores estratégias. E 
sem a distinção por nação.

Desse modo, fica claro que a 
competição se acirrou. Por isso, o 
desempenho brasileiro foi celebra-
do pelas agências que emplacaram 

cases: JWT e DCS. A primeira 
concorre com dois trabalhos, o 
premiado “Biro-Biro x Marado-
na” (para Coca-Cola, vencedor 
do Blue Wave do Wave Festival 
2009) e “Band-Aid by Herchco-
vitch” (para J&J). Eles estão na 
disputa de Brand Experience e 
Idea for New Product or Content, 
respectivamente. “Temos um 
carinho grande por ‘Biro-Biro x 
Maradona’, que se saiu bem em 
vários prêmios. O ‘Band-Aid’ é um 
case do qual gostamos bastante 
porque mostra que fomos além 

do trabalho convencional de uma 
agência”, diz Ken Fujioka, head of 
planning da JWT e que foi jurado 
na categoria New Brand. A JWT 
ganhou em 2007 uma menção 
honrosa por um trabalho feito 
para a Smirnoff.

O trabalho da DCS, “Grupo²”, 
está na disputa de pesquisa. Gil-
berto Della Giustina, diretor de 
planejamento da agência, explica 
que esse é um case da própria 
DCS. “Temos um núcleo que re-
pensa técnicas e busca inovação. 
O trabalho foi feito como forma de 
entender com mais profundidade 
o segmento jovem”, conta. 

Dois grupos com oito a dez 
pessoas de 15 a 20 anos foram 
separados. Acompanhados por 
moderadores, eles discutiram 
temas como drogas, religião, eco-
logia e sexo e falaram de marcas 
que faziam a diferença para eles. 
Os debates foram filmados. Um 
grupo viu a discussão do outro 
e fez comentários a respeito das 
conversas. “Estar no short list já é 
uma façanha. Ficamos felizes com 
o reconhecimento”, diz Giustina.

Entre os finalistas estão ainda 
cases notórios e vencedores em 
outras premiações, inclusive em 
Cannes, como “O melhor emprego 
do mundo” (CumminsNitro para o 
turismo de Queensland) e “Hotel 
626” (Goodby, Silverstein & Part-
ners para Doritos). 

Lena Castellón

lume de compra de mídia. Apenas com 
base nessa medição, a tendência é que o 
mercado extrapole a marca de R$ 1 bilhão 

já em 2010”, explica Paz. 
Dos serviços listados, desenvolvimento 

de websites é o mais executado (11,3%), 

Átomo expande operaçãoBrasil tem três finalistas no Jay Chiat Awards

“Band-Aid by Herchcovitch”, da JWT para J&J, concorre na categoria Idea for New Product

seguido por programação (10%), cria-
ção de campanhas (9,3%) e e-mail 
marketing (8,5%). “Constatamos 

ainda que mais de 64% das agências 
são de pequeno porte e contam com 

faturamento inferior a R$ 100 mil por 
mês. Isso dá margem para uma mudança 

na geografia de mercado através de fusões e 
aquisições, já que são empresas com mode-
los de negócios muito parecidos e, portanto, 
fáceis de ser unidos”, acrescenta. 

Com relação à capacidade de produção 
das agências digitais, o estudo aponta que, 
em média, a hora trabalhada custa R$ 
49,39 e o faturamento mensal por hora é de  
R$ 7.408. Cerca de 49% das agências 
produzem até 15 mil horas por ano, e 35% 
ultrapassam 25 mil horas. “Nossa proposta 
é fazer uma revisão semestral desse cená-
rio para dar referência ao mercado. Agora 
estamos trabalhando em uma pesquisa que 
deverá traçar o panorama dos salários pra-
ticados pelas agências. A tendência é que o 
segmento evolua com muita rapidez, e pre-
cisamos acompanhar esse amadurecimento 
de forma contínua e precisa”, finaliza Paz. 
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