


municação. No Brasil, as múltis podem ainda
explorar um mercado capaz de combinar base
já muito expressiva de usuários dos meios di-
gitais com potencial de crescimento inúmeras
vezes superior àquele oferecido pelas econo-
mias mais tradicionais. "Comparativamente a
esses mercados mais maduros, aqui o investi-

AS 15 MAIORES AGÊNCIAS DIGITAIS DOS EUA EM 2008

mento em mídia digital ainda é pequeno", lem-
bra Pierre Mantovani, CEO da Digitas Brasil.

Componente do Grupo Publicis, a Digitas
instalou-se aqui através da compra da Tribal,
da qual Mantovani era sócio. Segundo ele,
essa integração a uma rede multinacional ge-
rou diversos benefícios, como a vasta expertise
em áreas como brand content e search engine
marketing. "A Digitas é a maior compradora
do Google", destaca.

A Sapient é outra agência que está chegan-
do ao mercado nacional. Ao que tudo indica,
fará uma associação com a SantaClaraNitro,
agência nascida de uma joint venture entre a
brasileira Santa Clara e a rede Nitro, que não
é dedicada apenas à comunicação digital. De
acordo com Jaime Greene, gerente geral da
SantaClaroNitro, já foram iniciadas conver-
sações para a integração de sua agência ao
Grupo Sapient. "Existe o interesse de ambas
as partes, temos já muita proximidade com a
Nitro e presença bem estabelecida no merca-
do brasileiro", acrescenta.

O que a PROXXIMA conseguiu apurar até o
fechamento desta edição é que as negociações
já estão avançadas. O site da Sapient, por exem-
plo, anuncia presença no mercado brasileiro



RSCG Worldwide de Fernanda Romano, bra-
sileira recentemente nomeada diretora cria-
tiva global para a área digital da rede, será
muito valiosa nessa tarefa. "Ela é uma criativa
de credenciais estabelecidas e que tem visão
clara e moderna do mundo digital", completa.

COM A PALAVRA, OS ANFITRIÕES

Essa inevitável expansão do movimento das
multinacionais da comunicação digital em
direção ao mercado brasileiro pode acentuar-
se ainda mais, até porque muitas das maiores
agências norte-americanas ainda não estão
aqui. O que não deverá demorar a acontecer.
Na última edição do Festival de Cannes, por
exemplo, Bob Greenberg, presidente da R/GA,
afirmou que, embora adiados para 2010 ou
2011, estão mantidos os planos de estrutura-
ção de uma operação brasileira da rede inte-
grante do Grupo Interpublic. (VER QUADRO)

Mas quem chega deve estar extremamente
bem preparado. Afinal, precisará confrontar-

"No início do ano, projetávamos crescimento
de 15%, mas, de acordo com os números
do primeiro semestre, sabemos que vamos
ultrapassar esse valor"
- Eduardo Bicudo, presidente da Wunderman

se com agências - nativas ou não do País - já
muito consolidadas e extremamente bem re-
putadas. Caso da AgênciaClick, também vin-
culada a uma rede internacional de agências
digitais, a Isobar.

A chegada de grandes agências tornará mais
competitivo o mercado brasileiro de comuni-
cação digital, reconhece Abel Reis, presidente
da AgênciaClick. "Mas nunca tivemos vida
fácil. Precisamos trabalhar no próprio desen-
volvimento do mercado brasileiro da comuni-
cação digital", destaca. "Temos hoje qualidade
reconhecida internacionalmente, e competição
sempre gera mais qualidade", acrescenta.

Esse aumento da competitividade deve tam-
bém ampliar as dimensões do mercado, crê
Eduardo Bicudo, presidente da Wunderman,
que embora não seja uma agência 100% dedi-
cada aos meios digitais nasceu no marketing di-
reto, que obtém atualmente 60% de sua receita.
Segundo Bicudo, nada muda nas perspectivas
de negócios da operação brasileira da Wunder-
man, que projeta um crescimento de 24% para
2009. "No início do ano, projetávamos cresci-
mento de 15%, mas, de acordo com os núme-
ros do primeiro semestre, sabemos que vamos
ultrapassar esse valor", avalia Bicudo.

Também na AgênciaClick não houve altera- j
ção nas metas: "Temos crescido a taxas anuais
de 20% a 25%, e atingiremos esse índice neste
ano", prevê Reis. Ele destaca ainda que a che-
gada de novas redes multinacionais ampliará
o mercado de trabalho para os profissionais
brasileiros. "As redes multinacionais precisa- j
rão ter inteligência e pessoas locais, tanto para
desenvolverem ações específicas quanto para
adaptarem projetos internacionais", explica.

Esse aumento da demanda por profissionais
brasileiros materializa-se na própria Digitas,
que enquanto Tribal trabalhava com aproxi-
madamente 110 pessoas; agora seu quadro
conta com 140 profissionais, além de mais de
20 vagas para serem preenchidas. "Nossos ne-
gócios, relativamente àqueles obtidos em 2008
pela Tribal, deverão neste ano crescer aproxi-
madamente 40%", projeta.

RESULTADO: ON E OFF JUNTOS DE FATO

A aquisição da Nitro expõe outro aspecto vin-
culado ao movimento de expansão das gran-
des operações de comunicação digital (em-
bora não decorra exatamente dele): o melhor
posicionamento dessas redes para um futuro

quer fortalecer sua atuação no País. No início
deste ano, Ricardo Monteiro, CEO da Euro
RSCG Worldwide na América Latina e em
Portugal, anunciou: "Chegou o momento de
comprar uma agência digital no Brasil".

Sem entrar em detalhes, Monteiro agora ga-
rante: "A operação digital da Euro RSCG no
Brasil 'ganhará novo fôlego' ainda neste ano",
mantendo segredo sobre os novos negócios.
"Gostaríamos que nossa oferta fosse além da
simples construção de hotsites e criação de
banners, de alguma forma aquilo que mais se
faz em nosso mercado", diz. "Neste momento,
nossos planos passam pela 'importação' de ta-
lento brasileiro para trabalhar em outros paí-
ses", acrescenta.

Na opinião de Monteiro, a chegada à Euro



"Neste ano, nosso
faturamento no
Brasil deverá atingir
R$ 15 milhões"
- Gustavo Morale, CEO da
Hotwords e da Canalmail no Brasil

talvez não muito distante, no qual, prevê-se,
não haverá mais distinções entre agências
online e off-line, apenas agências dedicadas à
busca das melhores soluções de comunicação
para seus clientes.

Afinal, a Nitro não era uma rede digital: "E
a Sapient comprou-a porque, além de estar ela
presente em mercados como Brasil, China e
Austrália, queria sua expertíse na comunica-
ção above the line", destaca Greene.

A própria AgênciaClick, aliás, também em-
prega hoje um componente muito mais vasto
de canais de comunicação; por exemplo, no
projeto desenvolvido para a Fiat com o qual
ganhou o GP da categoria Cyber da edição
deste ano do Wave Festival, que além de mí-
dias digitais teve ações na maior rede da TV
brasileira: a Globo.

"A extinção das fronteiras entre agências off

e on não demorará mais que cinco anos", pre-
vê Mantovani, da Digitas. Nos Estados Unidos,
essa rede já trabalha todo o conjunto da comu-
nicação de clientes como a American Express,
e no Brasil recentemente desenvolveu para a
Electronic Arts uma campanha implementa-
da também em outros meios, como a TV.

Na opinião de Mantovani, ao disputarem o
mercado da comunicação integral, as agências
originalmente digitais quebrarão paradigmas.
"Em nosso trabalho para a Electronic Arts não
seguimos o caminho tradicional de fazer uma

pesquisa para depois desenvolver um filme
para TV. O filme nasceu já no contato direto
com o público que nos interessava", conta.

Também a Wunderman prepara-se para
esse processo de consolidação como provedora
integral de soluções de comunicação. No Bra-
sil, já desenvolve esse serviço para a Dell e para
a Land Bover, por exemplo. "No final, as agên-
cias terão como matéria-prima a idéia, e não o
canal de comunicação. Mas, para ser eficiente,
a comunicação hoje precisa ser desenvolvida
em vários canais", justifica Bicudo.
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