Pouco mais de três anos após iniciar
sua reestruturação, a Ponto de Criação
se consolida como uma agência
completa, com direito a
prêmios em festivais de
publicidade e conquistas
de clientes que tinham suas
contas ligadas a agências da
propaganda tradicional
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Em junho passado, a Ponto de Criação, agência de comunicação comandada por Marcelo Heidrich, conquistou dois
importantes prêmios, No principal festival da publicidade
mundial, Cannes, conquistou um Leão de bronze no Media
Lions com um trabalho para o Smart, da Mercedes-Benz.
Para fechar o mês com chave de ouro, literalmente, foi a única agência a conquistar ouro na área de TV/Cinema do Festival de Nova York, com o filme contra o aquecimento global
criado para o "Projeto Reclame por um Mundo Melhor", do
programa "Reclame", atração do canal Multishow.
O interessante nessas duas conquistas é que nenhuma delas
era de trabalhos voltados exatamente ao marketing promocional, a essência da agência, em uma época em que seu nome
ainda era Ponto Brand Promotion. Hoje, depois de passar por
um amplo processo de reformulação, a Ponto se posiciona
como uma agência completa. "Não gosto de falar que faze-

mos comunicação 360°, porque com esse conceito você pode olhar para todos os lados e não
enxergar nada, nem que fazemos comunicação
integrada, porque nela existe um monte de pedacinhos que muitas vezes não se unem. O que oferecemos
ao mercado é exatamente uma agência completa, capaz de
criar desde uma ação promocional até um comercial de televisão", afirma Marcelo Heidnch, CEO da Ponto de Criação.
Segundo o executivo, esses dois prê-

mios internacionais apenas validaram esse processo de mudança e quebra de paradigmas, iniciado em 1996 (que foi
retratado na edição 399 da revista Marketing, de abril/06). "A
Mercedes, por exemplo, quando tinha sua conta nas mãos de
uma agência de publicidade, nunca havia conquistado um
Leão pelo Brasil. Esse foi o primeiro cliente a topar o projeto
de integração de ferramentas proposto por nós. É o marco de
nossa reestruturação", diz.
Em 2006, no 16° aniversário da agência, Heidrich anunciou
que a Ponto iria ganhar um novo formato de gestão empresarial ao investir em um modelo único de agência, onde o foco
seria trabalhar o mundo da marca, e não mais cada uma das
disciplinas do marketing.
Cumprir esse desafio não foi nada fácil. A então Ponto Branding Promotion era uma agência forte e consolidada na área
de promoção, e assumia ali um projeto mais ousado, onde
iria transitar por todas as outras disciplinas conforme fosse a
necessidade de seus clientes.
Para Heidrich, a decisão foi correta, mesmo que para chegar
ao patamar atual tenha sido necessário mudar todo o modelo
de gestão existente na época. Segundo ele, para o cliente não
importa mais de que agência vem a boa idéia. O que importa
é poder trabalhar com um parceiro capaz de apresentar essa
idéia. "Veja o caso do Grupo Roca, conta que acabamos de
conquistar. Antes, era atendido por três agências, de diferentes disciplinas. Trocou todas por apenas uma. Aliás, o Grupo

Roca é mais uma grande oportunidade para consolidar nosso projeto de uma agência de comunicação
sem vínculos com modelos do passado, cheios de
regras e vícios, que burocratizam o valor e os processos criativos", diz Heidrich.
Na visão dele, o último Festival de Cannes materializou
bem esse sentimento de as pessoas quererem mudar
o mundo da comunicação, Isso não vem de hoje, mas
desde que Carmes começou a ampliar o número de
categorias. Uma das vedetes do festival, na opinião
de Heidrich, é a categoria Promo, onde o Brasil não
conquistou nenhum Leão, isso porque grande parte
dos trabalhos do País manteve o estilo tradicional do
marketing promocional. "Já aqueles que optaram pela interatividade, preocupados em modificar o comportamento e a vida
das pessoas, que utilizaram essa ferramenta como algo estratégico tanto para os negócios quanto para a ativação das marcas,
consagraram-se vencedores", diz.
Seguindo essa tendência, a Ponto inicia o mês de agosto totalmente repaginada e pronta para enfrentar os novos desafios
do mundo do marketing. "Hoje trabalho com um quadro de
funcionários menor (72, contra 103 em 2007), mas com um
número cada vez maior de lideranças de processo criativo e
de planejamento", explica Heidrich. "Se tenho um cliente cuja
plataforma de comunicação é moda, tenho que buscar- parceiros nessa área e contratar um especialista para trabalhar
em um projeto específico junto com o pessoal da agência."
Especialistas, aliás, é uma palavra muito utilizada dentro da
agência. Hoje a Ponto tem oito especialistas com foco nas
áreas de criação, planejamento e produção. Na área de criação, por exemplo, há especialistas em cinema; já na área de
planejamento, em consultoria de branding. Em produção há
aqueles que usam o marketing de forma mais tática, e isso é
regra em toda a agência. Outro diferencial da agência é ter
um quadro de funcionários formado por profissionais de diversas áreas. Dessa forma, os clientes da Ponto são atendidos
não apenas por publicitários, mas também por arquitetos,
designers e jornalistas, entre outros, mas todos com
funções claras, bem definidas, e com uma obrigação:
ousar, "Esse é um dos verbos que mais conjugamos
aqui na agência", afirma Heidrich, lembrando que
ousar e criar novas oportunidades é cada vez mais
necessário. "A relação entre clientes e agência deve
mudar completamente nos próximos anos, Uma pesquisa do Grupo Consultores mostra que 60% dos
clientes querem receber algo inovador, mesmo que
não faça nada com essa inovação. Eles querem ter
uma outra relação com a agência." Nesse quesito a
Ponto largou na frente da concorrência e agora colhe
os frutos do investimento feito no passado.
De acordo com Heidrich, em 2006 a agência registrou um crescimento de 11%, quando a meta era
de 35%. "De 2007 para 2008, em pleno processo

"A Ponto não revela aqueles vícios tradicionais de
outras agências. Olhando sob o ponto de vista corporativo, e do cliente, principalmente, a possibilidade
de trabalhar o campo da comunicação com maior
flexibilidade é fundamental, Essa verdadeira 'estreia'
num novo nicho também impulsiona a agência a
buscar rapidamente êxito nas propostas de trabalho, o
que maximiza essa flexibilidade sem abrir mão de uma
estrutura enxuta e focada. A agência atende a conta
desde 2008, com diversos trabalhos desenvolvidos,
como a Campanha GLK, Classe B, além das ações
que são feitas junto à nossa rede de concessionários.
Uma ação inovadora criada pela Ponto foi a comunicação em helipontos de São Paulo. Outra ação bem
interessante é a campanha de varejo O que você Já
Sabe sobre um Mercedes-Benz e o que você Não
Sabe', que será veiculada a partir de agosto, cujo
propósito é elevar a presença dos novos modelos
direcionados para um público mais jovem e que se
identifica com a marca. A linguagem que será utilizada
vem ao encontro de nossos objetivos e estratégia de
penetração de produto em novos nichos. Juntamente
com nossa agência, continuaremos surpreendendo os
clientes com os produtos Mercedes-Benz e Smart."
DIMITRIS PSILLAKIS, diretor de vendas de automóveis da
Mercedes-Benz do Brasil

de mudança, tivemos um aumento de 55% no faturamento."
Nesse período, aqueles clientes que exigiam um trabalho
mais operacional e menos estratégico acabaram saindo da
agência. "Arriscamos muito, mas a fórmula deu certo. Para
este ano, estamos prevendo uma ampliação de 22% nos negócios, sendo que até o último mês de junho registramos a
mesma curva de crescimento do ano passado."
OUSADIA E LIBERDADE

Há dez anos na agência, a vice-presidente de criação da Ponto, Ana Paula Marques, diz que logo que entrou na empresa
percebeu que o negócio poderia se expandir para além da
promoção. A publicitária entrou como redatora, logo virou
diretora de criação e, a partir daí, começou a montar uma
equipe de pessoas multifuncionais, com formações heterogêneas. "Na época, o Marcelo já tinha um projeto audacioso
para a área, que era fazer da Ponto uma agência de promoção que não trabalhasse por job, mas sim por contas fixas, o
que não acontecia no mercado até então", diz.
Esses foram os primeiros passos para a "agência completa" chegar ao que é hoje. Investir em um perfil de profissional que não tivesse um jeito único de pensar e correr
o risco de trabalhar por conta ajudou muito a montar um
modelo de agência diferente e inovador. A partir daí novas
contas começaram a chegar na Ponto, junto com a elaboração de campanhas relevantes e prêmios em áreas que
não eram necessariamente de promoção, "Foi tudo muito
natural, até porque é mais tranqüilo uma agência originária
da promoção ou de outra área below the line fazer publicidade e outras funções do que uma agência da propaganda
tradicional desenvolver projetos de ativação de marca",
acredita Ana Paula.
Segundo a criativa, a bagagem promocional deu uma cancha enorme para que a Ponto começasse a fazer campanhas
ousadas, inclusive para clientes como Mercedes-Benz, que
carrega em sua natureza toda a tradição e seriedade de uma
marca tradicional da Alemanha. Ela cita como exemplo o
lançamento do Mercedes Classe E, um carro top, para altos
executivos. A Ponto criou uma peça de mídia exterior em um
dos principais helipontos da cidade de São Paulo. Quando o
executivo estava pousando com seu helicóptero, avistava a
placa com a imagem do carro e a assinatura: "For your eyes
only" ("Somente para seus olhos").
Ana Paula diz que uma das especialidades da Ponto é entender muito bem o cliente. Nesse caso, em vez de optar
por uma mala direta, recurso comum para produtos direcionados para clientes com alto poder aquisitivo, a agência
preferiu aproveitar o fato de que São Paulo é a cidade com a
segunda maior frota de helicópteros particulares do mundo.
"Pensa no consumidor pousando no heliponto e se deparando com uma comunicação dessas, um outdoor virado para
o céu. É bem provável que ele pense 'se a marca subiu até
aqui para me mostrar esse carro, é porque ele foi feito para
mim'", ressalta.

Ana Paula lembra também do lançamento do Classe B, um
carro que tem o status de ser um Mercedes, mas é discreto e
charmoso, e, agrada em cheio às mulheres. Assim, a agência
procurou posicioná-lo como um carro chique. Para isso convocou a consultora de moda Glória Kalil, dona do site Chic,
referência na área de moda, para produzir o B/Chic, um guia
de etiquetas de como ser chique dentro do automóvel. Isso
se transformou em filme, mídia impressa, site customizado e
até em coletiva de imprensa, na qual Glória falou aos jornalistas sobre o produto.
Passando da ousadia para o campo do desafio, Ana Paula diz
que uma das coisas mais prazerosas para a equipe da Ponto
de Criação é receber propostas de jobs que pareçam impossíveis de realizar, tamanha a complexidade e grandiosidade.
Foi isso o que ocorreu agora, quando a Gillette, a tradicional
marca da Procter & Gamble, disse que
precisava entregar um milhão de aparelhos de barbear na mão de garotos
que estão saindo da adolescência e
entrando na fase adulta, para conquistar esse público desde o início em que
ele começa a usar uma lâmina de barbear. "Parecia loucura, mas chegamos
à conclusão do melhor lugar para colocar esse trabalho em prática: o exame do Enem, que ocorre em outubro
e envolve justamente garotos dessa
faixa de idade", revela Ana Paula. Para
isso, foi preciso até autorização do Ministério da Educação. Em contrapartida, a marca Gillette mostrará também
publicamente seu apoio ao Enem e a
importância de fazer a prova, inclusive
por meio de seu garoto-propaganda
mundial, o astro do futebol Kaká.
"Muitos fotógrafos, produtoras e outros prestadores de serviços chegam
aqui e dizem que ficam à vontade
quando trabalham conosco, em função do nosso modo genuíno e descolado de atuar. A nossa
equipe é fértil e tem uma liberdade de pensar e criar que
faz parte da natureza da agência em todas as suas áreas",
completa a criativa.
Essa liberdade é ainda mais explícita quando falamos da
área de criação online da agência, que tem como diretor de
criação Mano Campello. Apesar de trabalhar integrado com
a criação offline (muitas campanhas são desdobramentos
de uma ou outra área), o cliente enxerga o online de maneira
mais ampla. E a agência procura entender a imagem que
ele tem dentro do campo online, como ele está inserido nas
redes sociais, ou a impressão de sua marca na blogosfera,
algo que não é visível no offline. "Podemos descobrir, por
exemplo, que boa parte dos consumidores do Mercedes
Classe B usa mais tênis de uma marca e bebe mais água

mineral de outra. A partir daí, relacionamos marcas que não
têm nada uma com a outra. Com essa liberdade de insight,
conseguimos criar uma campanha dentro dos verdadeiros
hábitos de consumo das pessoas", afirma Campello.
A área de criação online, apesar de nova, também aproveita
bem o know how promocional que a Ponto de Criação tem
desde suas origens. Segundo Campello, a promoção, hoje, é
basicamente feita pela internet, e essa bagagem da agência
na área é um diferencial. Para ele, não só a ação promocional,
mas tudo vai estar ligado no mundo online cada vez mais, "O
usuário vai receber um banner em seu Messenger, que vai
direcioná-lo a um site para que ele possa imprimir um cupom
que dará direito a ir a uma concessionária e conhecer um
novo modelo de automóvel, local onde ganhará um flyer para
ir a um evento da marca; tudo com lógica e conexão, deixando

o consumidor muito mais tempo em contato com a marca do
que um anúncio em uma página de revista, por exemplo."
Campello também destaca outro diferencial da agência: a
integração das áreas. "É incrível a qualidade de troca de
informação entre setores", diz, com a experiência de quem
passou por outras agências e nem sempre viu o mesmo.
LIDERANÇA
Por falar em integração, essa palavra não é usada na Ponto
de Criação apenas quando se fala em troca interna de informações. Na relação agência e cliente também é usada
com muita força.
Cristiano Corrêa, vice-presidente de negócios da.agência, afirma que essa parceria começa pelos próprios profissionais da
área, que, muito mais do que mostrar um briefmg ao cliente,

saibam levar soluções de negócios e oportunidades que gerem retorno. "Existe uma grande diferença do atendimento que
responde a briefings para aquele profissional que trafega no
cliente, identifica oportunidades e desenvolve proatividades
que estejam em linha com as suas oportunidades. Atuamos de
forma similar a uma área de atendimento convencional, mas
com profissionais com perfis mais arrojados", afirma.
Para o executivo, isso gera um relacionamento mais sólido
com o cliente, fazendo com que ele se sinta como um verda-

deiro parceiro da agência. "A área de negócios lidera o ritmo
da agência. Ela contamina as pessoas com energia de estar
sempre propondo soluções e negócios, de pensar criativamente. E isso faz com que a gente tenha um relacionamento
amplo com as demais áreas da agência. Todos, por exemplo,
estão atentos a novas oportunidades, à prospecção de novas
contas. Nós apenas lideramos o processo", explica Corrêa.
Para isso, a área de negócios segue a regra da agência de
contar com profissionais de formação heterogênea. "Queremos contar com gente que saiba fazer negócios, independentemente de sua origem. E experiências de fora são sempre ricas. Queremos contar com lideranças, não liderados."
Essa filosofia é que faz com que a Ponto tenha hoje uma carteira composta quase toda por clientes fixos, mesmo tendo
se reestruturado há pouco tempo.
Corrêa acrescenta ainda que, além da diversidade de pessoas, o investimento em novos talentos, a integração e seu
conhecimento em shopper marketing credenciaram a Ponto
para esse crescimento no universo da comunicação. "Todo o
embasamento que temos, traduzido em comunicação, facilita o processo de criação, planejamento e conhecimento que
possuímos do consumidor como comprador", completa.
DO OUTRO LADO DO BALCÃO

Entre os profissionais da Ponto de Criação que vêm de fora
do mercado publicitário estão até diretores de área. Lusia
Nicolmo, diretora de mídia, e Juliana Nappo, diretora de planejamento da agência, são dois exemplos.
Lusia, há poucos meses na agência, veio do Terra. No portal, além de profissional de veículo, a ex-gerente de marketing exercia a função de cliente, na relação do Terra com a
DM9DDB, agência que atendia a conta. Antes disso, ficou cinco anos no Ipsos, onde se especializou em estudos de mercado e passou a ter um profundo conhecimento do comportamento do consumidor e do posicionamento das marcas.
De acordo com Lusia, a vantagem de conhecer as duas
pontas do negócio é saber como as marcas querem hoje
conversar com o mercado, "Quando eu trabalho com nossos
clientes, quero entender a marca do ponto de vista mercadológico, Por outro lado, conheço bem o comportamento do
consumidor, o que ele faz e em que momento ele faz. Se é
um cara solteiro que vai comprar seu primeiro carro, preciso
fazer o produto encontrar seu target, fazer essa apresentação dele ao cliente. Serei o cupido desse relacionamento,
mas sabendo o momento certo em que posso apresentar
esse produto a ele", afirma.
A profissional diz que se diverte fazendo esse papel, ainda mais quando se está em uma agência que dá margem
para atuar dessa forma. "Temos clientes que entendem que
o mercado está em uma fase de mudanças, de quebra de
paradigmas. E olha que não estamos inventando a roda
nem deixando de usar os conhecimentos técnicos e pesquisas utilizadas na área de mídia. Apenas estamos evoluindo
marketing

com o mercado", ressalta Lusia, lembrando que além das
mudanças naturais do segmento, outras acabam ocorrendo
à força em épocas de crise econômica. "Em momentos de
crise, é preciso cortar algo em certas situações. Mas é igual
àquela família que está com o dinheiro mais curto e tem que
deixar de fora algumas sobremesas. Ela vai levar só uma
para casa, mas tem que saber o tipo e sabor que agradam a
toda a família", compara.
Bem mais tempo que Lusia na agência está Juliana Nappo,
diretora de planejamento que chegou da Natura há três anos
e meio, outra profissional que era de cliente e que também
lidava diretamente com agências quando atuava na empresa de cosméticos. Para Juliana, essa nova fase da Ponto de
Criação, que ela pegou desde o início, apenas é uma evolução do que a agência já mostrava que era capaz de fazer.
"O DNA da Ponto sempre foi muito além da promoção. O
que ocorreu é que a agência fortaleceu seu posicionamento
em outras áreas e conseguiu colocar em prática esse DNA.
Aliás, quem já trabalhou com a Ponto como agência de promoção sabe da nossa capacidade para atuar com outras
disciplinas também", diz.
A área de planejamento da agência também não foge à regra de contar com profissionais de perfis heterogêneos. Segundo Juliana, se for preciso falar com um designer alemão
para resolver algum problema será escalado um profissional
que pensa mais em comunicação e menos em negócios. Se
fosse possível traduzir em uma palavra apenas esse DNA tão
citado pela profissional, essa seria versatilidade. "Mas não
é só isso. Mais do que versáteis, somos eficientes. Transitamos em todos os meios sem que seja penoso, por exemplo,
sair de uma campanha de mídia tradicional para um trabalho na área digital ou de ponto de venda", diz.
Quanto a sua origem, assim como Lusia, a profissional diz
que uma vantagem é ter a noção do que ocorre dentro de

um cliente e poder orientar a criação adequadamente para
atender a sua demanda. E ela aponta isso como um grande
diferencial competitivo da Ponto. "Trabalhei em cliente e a
agência nem sempre entendia exatamente o que eu queria,
nem sabia atingir criativamente o meu negócio", afirma, definindo a Ponto como uma agência que vai além dos 360°,
que busca as melhores soluções criativas e estratégias de
negócios, sempre comprometida com a marca do cliente.
Pela filosofia da agência, que quer contar com especialistas em
cada área, independentemente de sua origem ou bagagem,
melhor que Lusia e Juliana para dirigirem suas áreas na Ponto é
difícil de achar. São mais dois exemplos do motivo pelo qual a
agência está literalmente mexendo com o mercado.
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