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Feliz negócio novo
Ano começa sob medida para a digital Ginga e a promocional

Bullet, que assinaram acordo operacional que promove a integração
das equipes e a realização de trabalhos conjuntos

CLAUDIA PEREIRA

O m ê s de fevereiro foi festivo para duas agências do

mercado paulistano: Ginga e Bullet. A festa nada teve

a ver com o Carnaval, mas sim com os negócios que

ambas anunciaram para 2010 e que envolvem um acordo

operacional entre as duas empresas.

Com negociações iniciadas em junho de 2009, a digital

Ginga, que acaba de contratar Fábio Resende - ex-R/GA

de Nova York - como diretor de criação, e a promocional

Bullet passam a integrar suas equipes e a realizarem

trabalhos conjuntos. "Será uma troca e uma combinação

das competências das duas empresas, resolvendo a

comunicação para uma marca ou produto de forma eficiente

e mais completa, já que unimos o digital ao below the Une",

diz Pedro Del Priore, sócio da Ginga.

Por três anos a Bullet contou com uma divisão digital, que foi

encerrada quando a agência passou a integrar a McCann

Erickson, período que durou de 2000 a 2006. "A Bullet sempre

teve uma forma de crescer organicamente. A intenção de

trabalhar com o digital é antiga. A partir da associação com

a McCann, fechamos a nossa divisão digital, que atuou

entre 1997 e 2000. Isso gerou um buraco na nossa entrega e

durante dois anos terceirizamos esse trabalho. Pela primeira

vez estamos tentando fazer um trabalho que não é orgânico.

Encontramos uma agência que tem o DNA muito parecido

com o nosso. Completaremos o 'promo' com ações online.

Pela experiência anterior, quando nos unimos com a McCann,

sabemos que não é fácil a integração. Mas o fato de ter dois

profissionais da Ginga dentro da Bullet será fundamental,

pois eles poderão acompanhar todo o processo de criação",

diz Mentor Muniz Neto, sócio da agência.



Como todo início de relação, os novos
parceiros estãobastanteotimistas sobre
o trabalho em conjunto. "Queremos
construir uma nova forma de fazer
comunicação no mercado nacional e,
para isso, durante um tempo os sócios
das duas empresas trabalharão juntos
na definição de estratégias e ações
para expansão do negócio", explica
Del Priore.
Sobre uma possível compra da Ginga
pela Bullet, os executivos afirmam
que não há nada fechado. "A Bullet
não está comprando a Ginga. Se a
parceriadercerto.oacordo prevê que,
após dois anos, a Bullet concretize
uma aquisição minoritária", comenta
Del Priore. "Esse movimento que
a Bullet está fazendo com a Ginga
não é uma intenção de crescer para
o lado digital. Queremos aumentar
a possibilidade de os clientes
trabalharem com a gente no que não
é mídia tradicional, em plataformas
que ajudem a gente em ações
promocionais, para aumentar a
abrangência dos projetos da agência
como um todo", completa Neto.
As agências, que já desenvolveram
o primeiro trabalho para a escola de
idiomas CNA - concorrência vencida
pela Ginga em dezembro de 2009
-, pretendem ter um crescimento
considerável neste ano. A Ginga aposta
em 70% no total do faturamento. "A área
digital é a que sofre menos com a cnse
e esse é um meio que cresce muito
mais rápido", explica Del Priore. Já a
Bullet prevê 10% de aumento. "A Bullet
tem um crescimento muito estável ao
longo dos anos, em torno de 10% a 15%.
Excepcionalmente, de 2007 para 2008,
tivemos um crescimento de 120%. A
crise não nos afetou tanto, pois crises
financeiras não afetam promoção,
que é a última ponta de contato com
o consumidor. De 2008 para 2009,
crescemos 10% e é o que pretendemos
manter neste ano", finaliza Neto.
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