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Hipoglós
comemora 70
anos com
campanha retrô

Um hotel de
origamis e
rendas

Prédio em movimento
Em 1984, a Vodafone era uma
pequena empresa britânica. Ho-
je, é uma das maiores compa-
nhias mundiais de telecomuni-
cações móveis com atividades
por todo o planeta. O cresci-
mento exigiu a construção de
uma nova sede, inaugurada no
fim de 2009 na Avenida da Boa-
vista, uma das regiões mais ri-
cas da cidade do Porto, em Por-
tugal.

O moderno edifício foi proje-
tado pelos arquitetos José Antó-
nio Barbosa e Pedro Guima-
rães, da Barbosa Guimarães Ar-
quitetos. Quando receberam a
missão, eles decidiram que o
prédio deveria refletir o slogan
da empresa: “Vida em Movi-
mento”.

Assim, o novo edifício da Vo-
dafone, marcado por formas
geométricas, desafia a estática
e parece totalmente fora de
equilíbrio. Tem oito andares,

mas três são subterrâneos. Um
corte transversal revela uma
planta completamente desi-
gual. É como se o prédio todo,
de 19 metros de altura, tivesse
caído do céu em grande veloci-
dade e se esborrachado no
chão, ficando apenas com uma
parte exposta – e levemente
desgrenhada.
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Por que os IPOs não saem do papel?
Sem escala nem governança corporativa, agências de publicidade brasileiras ainda não estão prontas para vender ações na Bolsa

Mídia & Marketing

● Gigantismo

Marili Ribeiro

Quando anunciou, há três sema-
nas, sua saída da presidência da
agência Africa, do Grupo ABC, o
publicitário Nizan Guanaes vol-
tou a falar sobre o projeto de
abrir o capital da companhia.
Desta vez, mencionou 2011. A in-
tenção de realizar um IPO (ofer-
ta inicial de ações, na sigla em
inglês) tem sido tema recorren-
te em seu discurso desde 2003.
O modelo perseguido é o dos
conglomerados globais de comu-
nicação, como o inglês WPP, os
americanos Interpublic e Omni-
com, ou o francês Publicis.

“Tudo vai depender do cená-
rio econômico”, explicou ao Es-
tado Guanaes, quando lembra-
do de que o sócio e parceiro de
longa data, Guga Valente, é cau-
teloso e prefere não definir da-
tas. Guanaes reconhece que fal-
ta escala às empresas do setor
para atingir o patamar capaz de
atrair investidores na Bolsa.

Entre o sonho e a realidade, há
um vale nunca transposto no
mercado brasileiro de propagan-
da e serviços de marketing. Não
só Nizan, mas também Eduardo
Fischer, presidente e controla-
dor do Grupo Totalcom (da
Fischer+Fala!), falou em abrir o
capital, mas o processo não evo-
luiu. Ou ainda o Grupo Eugênio,
que em 2007 aventou com essa
possibilidade, graças ao impulso
que o setor de marketing imobi-
liário, ao qual se dedica com prio-
ridade, teve naquele ano.

Mais discreto que o sócio, Va-
lente reforça que, no momento,
um IPO está fora do escopo do
negócio. “Faria isso se fosse com-
prar uma grande empresa do se-
tor. Não há esse plano agora,
mas quero estar pronto no futu-
ro. Por isso, seguimos implemen-
tando a governança corporati-
va”, diz ele. “Neste momento,
não faz sentido montar uma es-
trutura com 40 funcionários ape-
nas para dar assistência aos acio-
nistas e produzir relatórios.”

O empresário diz ainda que in-
vestidor só faz sentido se o gru-
po estivesse precisando de di-

nheiro, o que não é o caso. “Por
que vou querer 200 acionistas
me cobrando sobre o que fazer,
ou ter de dar centenas de explica-
ções ao fazer uma demissão, se
eu não preciso de acionistas?”

Lá fora, os grandes conglome-
rados de comunicação, que ofe-
recem uma gama completa de
serviços e ações de marketing pa-
ra os maiores anunciantes do
mercado, ganharam musculatu-
ra por meio de um intenso pro-

cesso de consolidação com a
compra de participação majori-
tária em agências de publicida-
de, de promoção de eventos e de
relações públicas, entre outras,
em diversos países.

Com isso, constituíram esses
megagrupos que reúnem sob o
mesmo chapéu a cadeia comple-
ta área de serviços de propagan-
da e marketing, atraindo os in-
vestidores. O maior deles, o in-
glês WPP, está presente em 107
países, emprega 140 mil funcio-
nários, movimentou contas de
37,9 bilhões de libras (R$ 101,8
bilhões) e faturou 8,7 bilhões de
libras (R$ 23,5 bilhões) no ano
passado. O WPP é listado em bol-
sa desde 1988.

Entre as dificuldades para as
agências nacionais abrirem o ca-
pital está o alto nível de transpa-

rência de informações exigidas
pelos investidores.

Sobe e desce. No Brasil, nem
mesmo o ranking das agências
consegue retratar com precisão
o tamanho das empresas. A maio-
ria não divulga as receitas, mas
apenas a movimentação dos in-
vestimentos em compra de mí-
dia que intermedeiam para seus
clientes. No mercado nacional,
dizem os analistas, há ainda um
longo caminho a ser percorrido
para se dar clareza aos números
do setor.

“As agências sobem e descem
no ranking de resultados com
muita rapidez e isso gera insegu-
rança de que não vão entregar
resultado ao acionista”, explica
Luiz Lara, presidente da agência
Lew,Lara/TBWA e da Associa-

ção Brasileira das Agências de Pu-
blicidade. Lara conta que, com o
mercado em forte crescimento
em 2007, foi procurando por vá-
rios bancos de investimento pa-
ra fazer um IPO. Mas, após ava-
liar os riscos, preferiu a seguran-
ça de um sócio estrangeiro. Foi
assim que a Lew,Lara entrou pa-
ra a rede global da TBWA do con-
glomerado Omnicom.

Mesmo o faturamento é mais
instável aqui do que no exterior,
já que oscila com constante mu-
dança de agência das verbas dos
anunciantes. Lá fora, há contra-
tos de mais longo prazo.

Essa condição gera outro pro-
blema, diz Fischer, do Totalcom:
alta rotatividade dos profissio-
nais. “Para pulverizar o risco, as
companhias do setor de serviços
devem preservar os talentos,

mantendo uma baixa rotativida-
de de profissionais”, afirma.

Para Fischer, as agências brasi-
leiras enfrentam ainda dificulda-
des estruturais para crescer. “O
BNDES (Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial) não sabe emprestar para
empresas cujo principal ativo é o
talento”, diz ele. “Se for uma fá-
brica de pregos, mesmo que te-
nha maior risco, como tem um
ativo palpável, o crédito sai.
Mas, sem financiamento, só
com o crescimento orgânico, fi-
ca mais difícil crescer rápido e
ganhar escala.” Fischer conside-
ra que o seu grupo está pronto
nos itens básicos para um IPO.
“Temos controles de processos,
transparência de dados e investi-
mentos em treinamento de pes-
soas. Falta escala.”

R$ 23,5bilhões
é a receita do conglomerado
WPP, que está presente em 107
países, tem 140 mil funcionários e
está listado em bolsa desde 1988

Uma série de hotéis novos ou re-
formados surgiu em Barcelona,
na Espanha, recentemente. En-
tre eles estão o W Barcelona, lo-
calizado em La Barceloneta e
projetado pelo arquiteto Ricar-
do Bofill, e os refinados aparta-
mentos residenciais de El Pa-
lauet. Mas nenhum supera o
Mandarin Oriental Barcelona
quando o assunto é design.

A sofisticação do projeto é re-
sultado de uma feliz combina-
ção de três elementos: a conve-
niência de uma localização cen-
tral no Passeig de Gràcia, ao lado
da Casa Batlló, projetada por
Gaudí; a boa estrutura do antigo
prédio bancário reformado do sé-
culo 20; e, o mais importante, o

design da arquiteta de origem es-
panhola e radicada em Milão, Pa-
tricia Urquiola. Ela é a responsá-
vel pela decoração interna do ho-
tel de 98 quartos, incluindo a
maior parte do mobiliário.

Para manter a proposta orien-
tal da rede, a arquiteta criou deta-
lhes que lembram origamis e ren-
das. Ao mesmo tempo, apostou
em cores claras, especialmente
no branco, e em muita luz natu-
ral.

O Mandarin Oriental Hotel
Group já opera em 25 países.
Mas a unidade de Barcelona é a
primeira incursão do grupo no
sul da Europa. A festa de gala fei-
ta para a inauguração, em novem-
bro do ano passado, contou com
a presença da elite da cidade.

Antes de desenvolver o proje-
to, Patricia Urquiola era mais co-
nhecida por sua carreira no de-
sign de móveis de linhas clean e
acessórios para marcas como
Foscarini, B&B Italia, Alessi, Ca-
pellini, Cassina, Knoll e Moroso.

Com imagens retrô que reme-
tem aos anos 50, o comercial da
marca Hipoglós, do portfólio da
Procter & Gamble, estreia ama-
nhã para comemorar os 70 anos
da existência do produto no mer-

cado brasileiro.
“O fio condutor desse traba-

lho é a passagem do tempo. Para
representar as décadas de 50 e
70 e os anos atuais, fizemos am-
pla pesquisa de figurino, maquia-
gem e cenografia e ainda mistura-
mos as texturas, filmando com
técnicas diversas. Usamos o re-
curso de filmar em super-8, de-
pois em 35 mm, para então che-
garmos ao formato digital”, con-
ta o cineasta Heitor Dhalia, só-
cio da Paranoid BR, produtora
de cinema que também atua em
comerciais.

Com o slogan “há 70 anos a
escolha número um das ma-
mães”, o comercial mostra ca-

sais em diversos momentos de
interação com os filhos. Usada
na troca de fraldas de gerações e

gerações de crianças, a marca de
pomadas para assaduras ainda é
líder no segmento, com cerca de

70% do mercado.
A nova campanha é da agência

de propaganda Grey, que define
como objetivo principal mostrar
a relevância de um produto que
tem forte presença na vida dos
consumidores desde a infância.

A ação de marketing da Hipo-
glós se estende à área digital,
com um site reformulado e foco
na interação com consumido-
res. Por meio de uma rede social
específica, as mães poderão in-
cluir fotos do bebê, informações
sobre o desenvolvimento da
criança e vídeos. / M.R.

● Exemplo
No exterior, os
grandes
grupos de
comunicação,
como WPP,
Publicis e
Omnicom,
ganharam
musculatura e
foram à bolsa
graças a um
intenso
processo de
consolidação
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De geração em geração. A passagem do tempo é o fio condutor do novo filme

Sonho distante. Os publicitários Nizan Guanaes e Eduardo Fischer perseguem o IPO, mas ainda têm um bom caminho a percorrer
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