
Publicidade digital amadurece e prepara o próximo passo 
Felipe Turlão 
 
Com a vinda de grandes agências globais como RG/A e Razorfish e a movimentação de players 
locais, mercado brasileiro abre as portas para a evolução do marketing online 
 
Na semana passada, o Meio & Mensagem anunciou em primeira mão a chegada ao Brasil da 
R/GA, a agência digital de Bob Greenberg, que estabelecerá escritório em São Paulo para atender 
na América Latina a conta global de Mastercard (ler matéria ao lado). 
 

 
 
Quase que simultaneamente, a iProspect, empresa especializada em marketing de buscas, 
também confirmou sua operação no País, por meio da absorção da MídiaClick. A agência está 
ligada ao Grupo Isobar, do Aegis, que já havia tomado o rumo da América Latina em 2006. E há 
algumas poucas semanas, a Razorfish e a francesa NetBooster também se tornaram "brasileiras". 
 
Por trás desses movimentos de fora para dentro, bem como de outros de consolidação que 
ocorrem entre players do País, estão dados que não podem passar em branco pelo crivo do 
mercado. A publicidade online, segundo o Projeto Inter-Meios, já representa 4,1% do mercado no 
acumulado de janeiro a agosto, totalizando R$ 550,7 milhões. O setor ultrapassou há algum 
tempo, por exemplo, a TV por assinatura, que abocanha 3,5% do bolo publicitário. 
 
E existem dados que apontam para uma possibilidade de crescimento ainda maior para os 
próximos anos. Segundo a PNAD 2008 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, 
23,8% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, enquanto o Ibope Nielsen afirma que 
quase 65 milhões de pessoas com mais de 16 anos já acessam a rede, não necessariamente no 
lar. São números que podem, na opinião dos entrevistados, tornarem-se ainda maiores muito em 
breve levando-se em conta, ainda, os estudos do governo federal para o lançamento de um 
programa nacional voltado para o desenvolvimento da banda larga no País e o próprio 
crescimento da penetração desse tipo de serviço no Brasil. 
 
"É um mercado que já tem chamado a nossa atenção há algum tempo. Uma parcela considerável 
da população já está online, só que existe potencial para que este número seja bem maior, o que 
é uma grande oportunidade para os clientes globais e para nós", confirmou Erika Schmidt, 
diretora global de pesquisa da Isobar, que estabeleceu a iProspect há duas semanas, mas que há 



três anos pesquisava as potencialidades do País. "É estratégico para nós estarmos presentes no 
Brasil. Nos mercados emergentes, o usuário de internet tem uma grande sofisticação, com forte 
adoção das plataformas de mídias sociais", analisou. 
 
O diretor para a operação latino-americana da Razorfish, Jose Martinez, também elogiou a forte 
adoção das redes sociais no País e disse que o investimento dos anunciantes brasileiros na 
publicidade online é ainda um dos menores do mundo, em proporção ao tamanho do mercado. Aí 
é que reside, segundo ele, a grande oportunidade que trouxe a Razorfish ao Brasil. 
 
"Estamos extremamente empolgados com as oportunidades e creio que a publicidade online está 
em vias de explodir no Brasil", afirmou há algumas semanas. A operação será independente e já 
fechou contrato com três clientes de grande porte, cujos nomes não foram revelados. Outras 
redes que já estão por aqui são a Digitais, do Grupo Publicis, que comprou a Tribal no final de 
2008 e a própria Isobar. 
 
CONSOLIDAÇÃO 
 
Comenta-se no mercado que elas não serão as únicas. A AKQA já foi apontada como uma possível 
interessada em estabelecer operações aqui. Seu porta-voz, Hester Bloch, disse que "não tem 
planos para abrir um escritório no Brasil neste momento". Mesmo que esteja falando a verdade, 
não se pode negar que há um burburinho que tem atingido diversas agências independentes 
daqui. 
 
"Já fomos sondados por grupos de fora", confirma Marcelo Tripoli, presidente da iThink. "Somos 
uma das poucas digitais independentes e temos sido bastante assediados, mais por gente de fora 
do que de dentro" revela. Outra agência que também recebeu sondagens de fora foi a Ginga, de 
Pedro Murray Del Priore, mas ele diz que optou por um acordo com uma grande empresa nacional 
do segmento de marketing promocional, que será anunciado nos próximos meses. "Os grupos de 
fora não compreenderam a cultural local. Os projetos valorizam o planejamento, e aqui somos 
mais imediatistas", afirma o executivo. 
 
"Nenhum grande player desconsidera o mercado brasileiro hoje. Em dois ou três anos veremos 
grandes grupos entrando no Brasil, seja com operação independente, seja com parceria", 
acredita César Paz, presidente da Associação Brasileira de Agências Digitais (Abradi) e da AG2, 
uma das agências independentes do mercado, assim como F.biz, Gringo, Tribo Interactive, 
Garage e outras. 
 
Aliados a esses movimentos externos, estão ocorrendo acordos dentro do próprio mercado, como 
o da Ginga com a empresa de marketing promocional. Recentemente, a Lov e a Sinc se uniram e 
criaram o Grupo Oon, enquanto as agências Cherry-Plus, Ei Mobile, Sixpix Content, ZeitGeist 
criaram a Brand Conversations. 
 
Quem adota esse modelo há algum tempo é a Ideiasnet, no mercado desde 2000, e que investe 
em empresas como a Hands, de mobile marketing, a agência digital Addcomm e a locadora de 
filmes virtual Net Movies. 
 
CONSEQÜÊNCIAS POSITIVAS 
 
As agências de modo geral parecem satisfeitas com os rumos que o mercado está tomando. "Não 
há nada que possa interromper o crescimento deste setor, ao menos nos próximos cinco anos, 
ainda mais com Copa do Mundo e Jogos Olímpicos", crê Marcelo Santiago, que comandará a 
operação brasileira da iProspect. 
 
"O efeito positivo de termos mais concorrência é que as agências podem elevar os preços dos 
serviços. Elas chegam para trabalhar para grandes marcas com alto patamar de valor percebido", 
diz Paz, que aponta como saldo negativo o fato de os profissionais do setor ainda serem escassos, 
logo, caros, o que pode despertar uma corrida predatória entre agências pelos talentos. 
 
Mas o lado mais favorável parece ser sempre o mais ressaltado pelos executivos do mercado. 



"Haverá melhora na qualidade das campanhas e das métricas e pode surgir um contato ainda 
maior com o que ocorre lá fora. Isso vai trazer mais dinheiro para a produção digital, o que criará 
um ciclo virtuoso", acredita Renato de Paula, diretor geral do Grupo Ogilvy One Brasil e América 
Latina, que no início do ano absorveu a operação da 10 Minutos. Ele desenha um cenário no qual 
veículos de mídia digital têm pacotes comerciais cada vez mais bem estruturados e as agências, 
por sua vez, estarão mais equipadas e com massa crítica mais consistente. 
 
Pedro Cabral, presidente do Grupo Isobar na América Latina, também crê em uma maior 
qualificação e tecnologia no mercado por causa da chegada das empresas estrangeiras. "Acho 
que vamos ter mais gente com senioridade conversando com anunciantes, em um trabalho de 
educação do mercado que, com a colaboração dos portais e demais veículos, deverá criar um 
trade mais forte e organizado", diz Cabral, presidente eleito do IAB (Internet Advertising 
Bureau). Ele faz uma comparação do momento da publicidade digital com a época da abertura do 
mercado automobilístico, com a entrada de novos players. "Eles não ameaçaram a liderança de 
Fiat, Ford, GM e Volkswagen, e ocasionaram maior diversidade, preço mais acessível e maior 
produção", analisa. 
 
CONCENTRAÇÃO 
 
Uma quase unanimidade entre os entrevistados é que a publicidade digital deverá ser nos 
próximos anos mais concentrada do que hoje, mas isso não deve impedir, na opinião de Marcelo 
Prais, vice-presidente de agências do IAB e diretor de operações e negócios da Alma-pBBDO, que 
haja espaço para o surgimento de novos negócios. "O poder econômico acaba tendo influência, 
mas o talento sempre poderá sobressair. As agências menores poderão trabalhar, mas claro que 
na terceira ou quarta tentativa de compra elas irão ceder e vender a operação", afirma. 
 
Ele aponta que os primeiros momentos de atuação das novas agências estrangeiras podem gerar 
algumas mudanças no mercado. "A R/GA atende anunciantes como Nokia, Nike e Johnson & 
Johnson. Não sei como vai funcionar, porque a conta da Nike está com a F/Nazca S&S, por 
exemplo". São questões que deverão ser respondidas nos próximos meses. COLABORARAM 

ALEXANDRE ZAGHI LEMOS E LENA CASTELLÓN. 
 

 
 
São Paulo e Cingapura iniciam expansão global da RG/A 
Regina Augusto 
 
Depois de mais de dois anos de ensaio, a RG/A, uma das mais importantes agências digitais do 
mercado norte-americano, pertencente ao Grupo Interpublic, desembarca em São Paulo no início 
de 2010. De acordo com o presidente da empresa, Bob Green-berg, ainda no primeiro trimestre 
do próximo ano terá início a operação brasileira, servindo de base para toda a América Latina; no 
mesmo período, também será inaugurado o escritório asiático, em Cingapura. Os dois hubs 
contarão inicialmente com uma equipe de sete a dez funcionários e terão como cliente inicial a 
recém-conquistada conta global de Mastercard (menos para o continente europeu, cujo 
atendimento continua com a MRM Worldwide). 
 
Atualmente com base em Nova York e escritórios em Londres e, mais recentemente, em São 
Francisco, a RG/A conta com mais de 500 profissionais em seu organograma, muitos deles 
brasileiros. "Diferentemente do escritório de Cingapura, que por suas características reúne 
pessoas do mundo todo, a base de São Paulo será formada somente por funcionários brasileiros, 
que estão em fase de recrutamento. Temos um contingente grande de brasileiros nos nossos 
quadros, e eles terão a preferência para voltar ao País, pois conhecem a cultura local e também 
nosso jeito de trabalhar", explica Greenberg. 
 
O brasileiro Mauro Cavalletti, diretor de criação executivo do escritório da RG/A em São Francisco 
e articulista de Meio & Mensagem, está à frente do processo de montagem da equipe da operação 
brasileira da agência. 
 
Antes de conquistar a conta de Mastercard, grande motivador da expansão internacional da 



RG/A, havia a possibilidade de a operação da agência no Brasil começar por meio de um acordo 
com a coirmã Giovanni+DraftFCB. "No entanto, essa conta deu massa crítica para nossos planos, 
possibilitando uma operação independente", afirma Greenberg. 
 
"Todas as notícias que recebemos do País são positivas do ponto de vista do potencial econômico, 
com uma Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos pela frente. Acredito que este é o melhor momento 
para se estar no Brasil". 
 
DE OLHO NOS EMERGENTES 
 
Em um segundo momento, Greenberg considera a abertura de escritórios na Rússia, China, índia 
e Oriente Médio. A expansão internacional da RG/A segue os passos de outros importantes 
players da área digital (ver texto acima). A Digitas mantém oito operações internacionais, 
inclusive no Brasil; a Razorfish tem presença na Europa, Ásia e, em breve, na América Latina, a 
partir do Brasil; a AKQA está na Europa e na Ásia; e MRM e Wunderman têm escritórios em 
praticamente todos os principais mercados do mundo. 
 
"Se você tem clientes globais, você precisa ter uma presença também global", declara 
Greenberg. A chegada da conta da Mastercard, no início de outubro, coroa um momento frutífero 
nos negócios da empresa. Em março, ganhou Walmart; logo em seguida, o escritório de São 
Francisco passou a atender a Taco Bell. 
 
Entre os principais clientes da agência estão Nike, Nokia, HP e a rede de livrarias Barnes & Noble. 
Para esta última, a RG/A desenvolveu uma área nova, de branding e design, sendo responsável 
pela conceituação e até a escolha do nome do Nook, o novo leitor eletrônico da Barnes & Noble, 
lançado para competir com o Kindle da Amazon. 
 

 
 
Quando o modelo não dá certo 
 
Como em todo mercado ainda em estruturação, há modelos que funcionam, e outros que não. 
Somente nos últimos dois meses, dois grandes grupos de agências fizeram mudanças de rotas 
importantes. O ABC, por exemplo, descontinuou a Hélio Interactive, que fazia a criação digital 
para as outras empresas do grupo, e aposta agora em um modelo no qual cada agência teria seu 
próprio setor digital. 
 
Na semana passada, M&M Online deu em primeira mão a notícia de que o diretor de criação online 
Eco Moliterno e o diretor de estratégia digital Adilson Batista estavam de saída da Y&R. A medida 
foi conseqüência da nova estrutura que a agência irá adotar para a publicidade digital, o que 
significa o fim do núcleo de cinco pessoas que era liderado pelos dois e a realocação de todo o 
trabalho interativo para a Energy, empresa interativa do Grupo Newcomm, do qual a Y&R faz 
parte. 
 
Esta é a segunda vez que a Y&R atribui à Energy toda sua criação digital. O presidente da agência, 
Fernando Taralli, havia levado para a Energy em janeiro de 2009 a equipe que fazia os trabalhos 
online da Y&R. Só que em maio, Moliterno e Batista foram levados da Wunderman à Y&R para que 
liderassem o novo núcleo digital, que, agora, fica mais uma vez sob a responsabilidade da 
Energy, que vinha cuidando, desde então, apenas da conta de Casas Bahia. 
 
Essas indefinições das agências para o estabelecimento de sua operação digital não são uma 
surpresa para um dos executivos ouvidos pela reportagem. "Não é um trabalho fácil, exige 
bastante foco, experiência e cumplicidade da direção da agência", analisou. Para ele, não há um 
modelo certo, mas é fundamental que os dirigentes comprem essa maneira de atuar e apostem 
nela. 
 
Outro executivo do setor afirmou que, embora o mercado de publicidade online esteja crescendo, 
há ainda algumas coisas que não estão bem dimensionadas. "Quando os norte-americanos 
enxergam isso, abrem os olhos e percebem que dá para ganhar dinheiro", acredita, dizendo que 



as agências precisam de persistência, paciência e de um plano de negócios muito claro. 
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