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Uma vez a cada 15 dias, Cyd Alva-
rez, presidente da agência de pro-
paganda NBS, senta para estu-
dar gestão empresarial com a
consultora Denise Rodrigues.
“O negócio cresceu e a adminis-
tração ficou sofisticada. Em
2002, faturávamos R$ 60 mi-
lhões e tínhamos 50 funcioná-
rios. Hoje, a previsão é fechar-
mos o ano com R$ 350 milhões e
240 pessoas”, explica Alvarez. A
demanda dos anunciantes por di-
ferentes serviços de marketing
está obrigando as agências a ex-
pandir sua atuação e provocan-
do grandes mudanças na gestão
dessas empresas.

Não só rotinas e processos
operacionais ficaram mais com-
plexos como também surgiram
outras funções com o avanço da
era digital. Há três anos, nenhu-
ma agência cogitava em ter em

seu quadro o cargo de diretor de
plataforma interativa, por exem-
plo. “A estrutura das agências pe-
de nova cultura e outros valores
se impõem”, avalia Denise Rodri-
gues, sócia da Loyelo & Rodri-
gues Consultoria.

O Grupo ABC, de Nizan Gua-
naes, foi um dos pioneiros dessa
mudança. Há cerca de quatro
anos, contratou o INDG, do gu-

ru de gestão Vicente Falconi, pa-
ra estabelecer processos e roti-
nas nas suas agências. “Há me-
nos de cinco anos, tudo era ba-
gunçado no meio publicitário.
Não havia compromisso de per-
manência e se cultuava o estilo
de trabalhar soltinho”, diz Sér-
gio Gordilho, copresidente da
agência África, do grupo ABC.
“Com a internacionalização das

empresas brasileiras, as cobran-
ças por uma melhor gestão nas
agências aumentaram. Saímos
do ambiente Peter Pan para um
cenário Peter Drucker”, brinca,
ao mencionar o austríaco que é
considerado o papa da gestão
empresarial.

Impacto. O mercado sempre
conviveu com altos índices de

mortalidade de agências. Propa-
ganda sempre foi um negócio for-
jado em talentos individuais,
que normalmente se esgotava
quando eles trocavam de agên-
cia. Na época em que esse mode-
lo se espalhou, a matéria-prima
essencial centrava-se apenas em
criações de campanhas com co-
merciais para televisão, anún-
cios impressos e spots de rádio.

Mas nenhum segmento so-
freu maior impacto com os avan-
ços das tecnologias digitais do
que a área de comunicação. Os
consumidores agora se espa-
lham em inúmeros canais de con-
tato e, para garantir audiência, as
agências têm de se desdobrar em
múltiplos esforços. Para atender
a essa demanda, elas começaram
a mudar e seus profissionais vol-
taram aos bancos escolares.

“O desafio, no caso das agên-
cias, era fazer com que perpe-
tuassem apesar da dependência
de seus fundadores”, explica
Luiz Fernando Giorgi, dono da
LFG Gestão Empresarial, que há
três anos foi chamado por Júlio
Ribeiro, controlador da Talent,
para discutir essa questão. A Ta-
lent desenvolveu uma trajetória
muito associada à figura carismá-
tica de Ribeiro, tido como um
dos grandes planejadores no
meio publicitário brasileiro. “O
primeiro passo dependia de o
próprio Júlio apostar num traba-
lho dividido. Depois, os sócios
também tiveram de diminuir
sua atuação no dia a dia. O corpo
de diretores teve de assumir um
maior protagonismo, tendo pa-
péis fortalecidos”, diz Giorgi.
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Aniversário: Ação retrô comemora os 35 anos da rede

● Depois de passar por um proces-
so de reestruturação gerencial, a
Talent já tem pretendentes. O prin-
cipal interessado seria o conglome-
rado francês Publicis Groupe. O
negócio só não teria sido fechado
por uma questão de preço – as
avaliações sobre o valor da agên-
cia oscilam entre R$ 80 milhões e
R$ 200 milhões. O grupo inglês
WPP também chegou a fazer uma
oferta, mas desistiu por considerar
que a proposta está fora da realida-
de de valor do mercado.

Agências modernizam gestão para atender cliente

A rede varejista Carrefour mon-
tou, no estacionamento da uni-
dade Pinheiros, na zona oeste de
São Paulo, uma loja nos padrões
dos anos 70. A estética retrô foi

usada para remeter os consumi-
dores ao tempo de chegada dos
franceses ao Brasil. Por 20 dias, a
partir de 1º de setembro, a via-
gem ao túnel do tempo ficará à
disposição do público.

A ação integra uma campanha
que ainda terá desdobramentos
nas redes sociais e promoções
que oferecem 35% de descontos
aos consumidores, para marcar
os 35 anos de abertura da primei-
ra loja no País.

Um comercial também foi fil-
mado no local. A campanha, cria-
da pela agência F/Nazca Saatchi

& Saatchi, exibe uma animada pa-
tota que se reúne para festejar
aniversários há décadas, sempre

fazendo compras no Carrefour.
No filme de estreia, eles saem de
uma Kombi azul bebê – com cal-
ças boca de sino, roupas de es-
tampas psicodélicas e costeletas
típicas dos tempos Flower Po-
wer – e vão à loja providenciar os
acepipes para uma festa surpre-
sa para um dos amigos do grupo.

Para o diretor de marketing do
Carrefour, Rodrigo Lacerda, a
campanha é pioneira ao traba-
lhar ações de marketing com gí-

rias, músicas, trajes da época e
um ambiente inteiro que relem-
bra o primeiro hipermercado.

O Carrefour, aliás, foi o res-
ponsável pela criação de uma
área de vendas ampla e irrestrita
em oferta de produtos no País.
Na década de 80, a estratégia foi
um sucesso, já que a inflação cor-
roía o valor dos produtos e as pes-
soas iam aos mercados fazer as
compras do mês para se abaste-
cerem. / M. R.

Reestruturada,
Talent está prestes
a ser vendida
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Demanda por diferentes
serviços de marketing
obriga as agências a
expandir atuação e
mudar suas estruturas

Nova era. Ribeiro (de pé), da Talent contratou o consultor Giorgi para fazer as mudanças

Justo agora
que conquistamos
nosso lugar
entre as grandes
agências, acabamos
sozinhos no ranking.

F.biz, a única agência entre as 100 Melhores Empresas Para Trabalhar.

Acesse nosso site e veja porque
somos a agência com o maior índice de

Felicidade Interna Bruta do Mercado.
www.fbiz.com.br

Aumentar o faturamento em mais de 60% em doze meses,
trabalhar com grandes marcas como Cadbury, Gruppo
Campari, Netshoes, Positivo Informática e Unilever e ainda
fazer parte desse ranking só confirmam a nossa crença:
a de que investir no capital humano é a chave para um
desempenho sustentável.

É isso mesmo: a F.biz, uma das maiores agências da era digital
no Brasil é também a única a figurar entre as 100 Melhores
Empresas Para Trabalhar 2010, ranking elaborado pelo Instituto
Great Place To Work em parceria com a revista Época. E como 
você bem sabe, funcionários felizes trabalham melhor e geram
mais resultados. 
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