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Ranking

As cinco líderes
As agências que somaram as notas mais altas detalham suas práticas vencedoras

“Gostamos de brincar que 
a Biruta nasceu em um ba-
nheiro”, diz o cofundador e 
presidente da Biruta Mídias 
Mirabolantes, Rafael Lipora-
ce. Não é de todo mentira. A 
agência melhor posicionada no 
ranking 2010 da Great Places to 
Work nasceu na incubadora Ini-
ciativa Jovem, promovida pelo 
Grupo Shell, quando Liporace, 
Matheus Meirelles e Romulo 
Groisman conheceram Alan 
James, jovem que morava na 
favela Santa Teresa e escreveu 

1a Biruta Mídias  
Mirabolantes

Fundação: 2003

Faturamento em 2009:  
R$ 10 milhões

Sede: Rio de Janeiro

Número de funcionários  
em 2009: 60

o plano de negócio que origi-
naria a Biruta. Com ações que 
fogem das mídias tradicionais, 
como a Passeata dos Sem Na-
morados ou o Pit Stop da Shell 
nas ruas de São Paulo, a Biruta 
já mantém três escritórios e 
faturamento anual de R$ 10 

milhões. Junto à expansão, veio 
a preocupação com o ambiente 
interno. “Percebemos que temos 
de dar à equipe interna a mesma 
atenção dispensada aos clientes. 
Afinal, são as pessoas que geram 
melhores resultados aos projetos 
da agência”, frisa Liporace. A 

premissa é baseada em três 
pilares: um ambiente estrutu-
rado, com atividades relaxan-
tes e carga horária modulável; 
capacitação e treinamento, 
dados por convidados ou pelos 
próprios funcionários; e políti-
cas de folgas que incluem meio-

“Só acredito nas pessoas que tem ‘brilho no olho’, que 
querem algo mais que um bom salário, que querem 
fazer parte de um belo time. Acredito e posso afirmar 
que temos aqui pessoas que querem mudar suas vidas, 
por meio do crescimento da empresa e do sucesso de 
nossos produtos. Em empresas burocráticas, onde o 
funcionário já chega sabendo a hora de ir embora e se 
levanta para sair às 18h em ponto, tendem a fracassar 
ou ficar 30 anos no mercado sem nunca ser um player 
de destaque”

Rafael Liporace 
Presidente da Biruta Mídias Mirabolantes

expediente nos aniversários do 
funcionário, de casamento e 
dos filhos. “Se uma empresa de 
serviços que vende criatividade 
não entende que pessoas não 
são movidas a altos salários, 
não está tomando a decisão 
estratégica correta”, opina.

2a
Portal

Fundação: 1973

Faturamento em 2009:  
R$ 3,5 milhões

Sede: Campinas

Número de funcionários  
em 2009: 31

“Procuro pessoas que tenham 
determinação e vontade de aprender. 
Somos uma agência de médio porte, 
que precisa de muita criatividade e 
energia para cumprir os nossos objetivos 
e se manter competitiva no mercado. 
Valores pessoais também são levados em 
consideração. Acredito na família, como 
única instituição sólida e verdadeira. 
Ter uma família, ser honesto, verdadeiro 
e transparente nas atitudes, também 
aumentam pontos. Formamos aqui 
muitos profissionais. Mantemos o projeto 
Portal Novos Talentos há mais de 20 
anos junto às universidades e sempre 
encontramos gente nova à procura 
de uma oportunidade para entrar no 
mercado de trabalho” 

 César, Massaioli
Presidente da Portal

Maior em termos de número de fun-
cionários entre as cinco melhores agên-
cias de comunicação em 2010 apontadas 
pela Great Places to Work, a F.biz conta 
com uma estrutura dividida em grupos 
de negócios que acomoda os atuais 170 
funcionários em um grande ambiente 
aberto, sem paredes ou divisórias. Além 
de alavancar áreas como planejamento 
e criação, a recente posse de Gal Bar-
radas no cargo de presidente também 
vem levando à profissionalização do RH 
da agência, que planeja levar a todos os 
funcionários planos de carreira e bônus, 
hoje restritos a determinados grupos. 
A agência permite a flexibilização de 
horário do expediente, com possibili-
dade de home office, e pode custear 
até 90% da mensalidade de cursos de 
pós-graduação e MBA dos funcionários. 

Em uma tarde de sábado 
de outubro, quase todos os 
52 atuais funcionários da 
Portal se reuniram na em-
presa para promover o que 
o presidente César Massaioli 
chama de “limpeza do escritório”: 
depois de arrumar as próprias mesas, 
o grupo faz um churrasco que avança 
pela tarde. “Nunca estivemos com 
um clima melhor”, afirma ele, filho 
do fundador da agência, Guilherme 
Massaioli. O entrosamento entre os 
empregados é resultado de um sistema 
participativo, em que até mesmo o 
presidente admite mudar decisões se 
for voto vencido, aliado a benefícios, 
como horário modulável e custeio de 
cursos de línguas e pós-graduação, o 
que reflete a procura de jovens em 
cursos de comunicação ao programa 
Portal Novos Talentos. O desligamen-
to de funcionários também reflete o 
entrosamento: em 2009, a agência 
manteve dois funcionários no quadro 
até que arrumassem outra posição no 
mercado.

3a
F.biz

Fundação: 1999

Faturamento em 2009:  
R$ 19,24 milhões

Sede: São Paulo

Número de funcionários em 2009: 136

“Nosso turnover é baixíssimo. Temos 
um fenômeno contrário: as pessoas que 
saem, voltam. A F.biz é uma empresa 
que proporciona oportunidade de car-
reira”, afirma Gal.

“Buscamos pessoas que tenham a inquietude de fazer mais e melhor pelo cliente. 
Pessoas para as quais a qualidade não é uma variável. Pessoas criativas em suas 
disciplinas, que sabem lutar pelas boas ideias e que estejam preparadas para 
pensar sob a ótica dos negócios dos nossos clientes” 

Gal Barradas
Presidente da F.biz

Da esq. Para a dir.:  
Rafael Liporace, Matheus 
Meirelles, Romulo  
Groisman e Alan James
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Luis Arruda e Ricardo Bruno se 
conhe ciam do mercado de marketing e 
vendas de grandes empresas e compar-
tilhavam uma mesma insatisfação: lida-
vam com agências criativas, mas pouco 
estratégicas. Em 2002, montaram a Quiz 
com a proposta de explorar não apenas 
as campanhas, mas também todo o pla-
nejamento de comunicação da marca. A 
relação de longo prazo com os clientes 
tem consequências no ambiente de tra-
balho: o planejamento antecipado tornou 

Quando Fabiana Schaeffer alega que 
o ambiente na Netza é familiar, ela não 
caiu no jargão corporativo. Quinta co-
locada no ranking Great Places to Work 
de Melhores Agências de Comunicação 
para Trabalhar, a Netza foi fundada por 
ela em 2000 junto com o seu irmão, 

Da 6a à 15a em ordem alfabética
Fundada em 2000, a Bullet oferece um 

ambiente informal em que funcionários e 
líderes dividem o mesmo espaço e promo-
ve políticas como bônus no final de ano 
para todos os empregados, desde 2008, e 
reuniões semanais em que gerentes discu-
tem melhorias nos processos internos.

4a
Quiz

Fundação: 2002

Faturamento em 2009: R$ 7,59 milhões

Sede: São Paulo

Número de funcionários em 2009: 32

desnecessária a tradicional virada de noi-
te. “Acontece, óbvio. Mas é raro. Desde o 
início, queríamos algo que não fosse uma 
máquina consumidora de colaboradores”, 
afirma Arruda. Benefícios como custeio 
parcial de partos, pagamento de cursos e 
bônus anuais que podem chegar a quatro 
salários estão entre as políticas de RH da 
agência. “Queremos ser vistos como um 
braço direito da área de marketing, não só 
uma agência de uma campanha ou produ-
tora de um evento”, frisa, salientando que 
esta postura exige confiança do cliente e 
contratos que passam dos quatro anos.  O 
que começou com uma dupla de direção 
de arte trabalhando em casa, evoluiu 
para oito funcionários em um conjunto 
comercial dois meses depois. Atualmente, 
a Quiz Brasil tem 32 funcionários e opera 
com cinco bases espalhadas pelo País.

“Buscamos profissionais focados e éticos para integrar a equipe. Pessoas que se 
identifiquem com nossos valores e filosofias e que estejam motivadas a buscar o 
crescimento profissional e pessoal. Os funcionários que compõem o quadro da 
empresa são pessoas que têm esses valores e estão em busca de aperfeiçoamento em 
suas vidas. Transmitem a mensagem que a agência quer passar e têm a empresa como 
parte de sua vida e não somente um trabalho. Foco, motivação, profissionalismo e, 
principalmente, equipe são as palavras que transmitem o que temos dentro da Quiz” 

Luís Arruda
Presidente da Quiz

5a
Netza

Fundação: 2000

Faturamento em 2009: R$ 12 milhões

Sede: São Paulo

Número de funcionários em 2009: 30

“Buscamos um profissional que 
possa contribuir para a construção 
de projetos memoráveis. Seja uma 
promoção, evento, merchandising, 
ativação, campanha de incentivo 
ou qualquer outra ideia que não 
se encaixe em nenhuma dessas 
caixinhas. Para isso, procuramos 
alguém que tenha mais que 
simplesmente experiência de 
mercado – apesar dessa também ser 
importante. Queremos alguém com 
experiência de vida e uma bagagem 
cultural que torne interessante uma 
eventual conversa de elevador. Esse 
profissional deve saber trabalhar 
em grupo, gostar de compartilhar 
descobertas e, principalmente, 
adorar o que faz” 

Fabiana Schaeffer
Fundadora e presidente da Netza

Fernando Ribeiro dos Santos, para atuar 
no ramo do marketing promocional. A 
convivência entre os atuais 49 funcioná-
rios, entre fixos e temporários, é objeto 
de análise pelo Grupo Netza, divisão 
interna que mapeia o clima organiza-
cional e apresenta relatórios sobre o 
que Fabiana chama de “cliente interno”. 
Toda semana termina em um happy 
hour, uma “hora sagrada em que todos 
sentamos para conversar, dar risada e 
chorar juntos”, explica. Funcionários da 
Netza ainda dispõem de plano de carrei-
ra a partir dos cinco anos de trabalho e 
bônus anual de até dois salários, caso a 
meta seja batida.

Bullet
Fundação: 2000

Faturamento em 2009: R$ 90,92 milhões

Sede: São Paulo

Número de funcionários em 2009: 81

“Uma agência como a Bullet é feita por pessoas. Pessoas que ajudam a construir uma 
marca, cases de sucesso e processos. Porém, como qualquer história, precisamos de 
protagonistas que vão viver uma vida intensa, cheia de obstáculos. Depois de 22 anos de 
estrada, sinto-me orgulhoso de ter ao meu lado pessoas que cresceram com a gente” 

Fernando Figueiredo

Presidente da Bullet

“Realizar tarefas imbuídas de 
prazer e buscando resultados 
que não visem apenas fatores 
financeiros e comerciais, 
mas, sobretudo, realização 
pessoal é o perfil de gente que 
queremos para nossa agência. 
Trabalhar em um ambiente 
que preza pelo bem-estar 
de todos e onde se sente a 
felicidade no dia a dia, em 
cada tarefa, é, e sempre será 
nossa principal meta” 

Eduardo Soutello
Presidente da e|ou Mar keting  

de Relacionamento 

e|ou Marketing  
de Relacionamento
Fundação: 2003

Faturamento em 2009: R$ 7,57 milhões

Sede: São Paulo

Número de funcionários em 2009: 35

A e|ou Marketing de Relacionamen-
to aposta em um ambiente de trabalho 
formado por profissionais não apenas da 
publicidade, mas também em músicos, 
cartunistas e escritores. Os novatos, 
majoritariamente indicados por empre-
gados, recebem conselhos de um tutor 
sobre o dia a dia na agência. Festas tri-
mestrais são promovidas para aumentar 
a integração interna.
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“Gostamos de pessoas intelectualmente inquietas e curiosas, criativas e inovadoras, 
que amam o que fazem, que tenham senso de responsabilidade, que valorizam o 
aprendizado constante e que, acima de tudo, tenham visão multidisciplinar e atitude 
proativa. Estimulamos o talento individual, mas priorizamos o trabalho em equipe. 
Acreditamos que um ambiente feliz e sem discriminação, que promova o bem-estar 
material e emocional de nossos colaboradores, gera melhores resultados”

Antonio Fadiga
Presidente da Fischer+Fala

Fischer+Fala
Fundação: 1981

Faturamento em 2009: R$ 437,26 milhões

Sede: São Paulo

Número de funcionários em 2009: 235

Além de uma sala com sinuca e video-
game para funcionários relaxarem, as 
políticas internas da Fischer+Fala vão de 
programas que financiam cursos de for-
mação educacional ao subsídio de viagens 
ao Festival Internacional de Publicidade 
de Cannes para profissionais da agência.

Mercatto
Fundação: 2002

Faturamento em 2009: R$ 1,97 milhão

Sede: Cuiabá

Número de funcionários em 2009: 29

Longe do eixo São Paulo-Rio de Ja-
neiro, a Mercatto figura na lista da Great 
Place to Work pela preferência por preen-
cher novas vagas com quem já trabalha na 
agência, criar comitês internos que apre-
sentem soluções sobre temas polêmicos 
e dividir bonificações de prêmios ganhos 
entre os funcionários. Além disso, custeia 
chá de bebê das funcionárias grávidas.

“Privilegiamos profissionais criativos, curiosos, que tenham prazer em aprender e 
estejam sempre bem informados. Pessoas que valorizem o próprio aprendizado, que 
tenham clareza de seus objetivos profissionais e que enxerguem na empresa um local 
para crescer. É com este espírito que procuramos envolver cada nova personalidade 
que aqui chega”

Adel Camacho
Presidente da Mercatto
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Agência interna que atende sete em-
presas do grupo Alsaraiva, como Habib’s, 
Ragazzo e Porto Fino, a PPM oferece 
coaching para gestores e diretores, en-
contros mensais do RH com funcionários 
e benefícios como sorteios de produtos 
e almoços com o presidente.

Dona de um certificado ISO 9001, 
obtido em 2007 após a implementação de 
um código interno que visa a qualidade, a 
agência reparte anualmente os lucros ob-
tidos com seus funcionários. Além disso, 
contratou uma psicóloga para identificar 
e resolver problemas que possam atrapa-
lhar a produtividade. Em 2009, destinou 
quase 1% da sua receita em 2009 para 
financiar cursos de seus funcionários.

OpusMúltipla
Fundação: 1986

Faturamento em 2009: R$ 14,32 milhões

Sede: Curitiba

Número de funcionários em 2009: 112

“As pessoas que contratamos precisam, 
fundamentalmente, ter conhecimento 
técnico adequado à função, 
comprometimento com 
qualidade e resultados para 
a empresa e para os clientes, 
inteligência emocional para 
administrar as relações 
com os públicos internos 
e com clientes, veículos, 
fornecedores e comunidade”

José Dionísio Rodrigues, 
presidente da OpusMúltipla

“Capacidade inventiva é o ponto 
principal no perfil das pessoas que 
buscamos na Plan B. Somos uma 
empresa de puro capital intelectual, 
nosso ativo maior é a inteligência 
das pessoas. Por isso, 
mais do que a capacidade 
de escrever uma linha de 
código sistêmico, ou gerir 
um projeto de comunicação 
digital, buscamos pessoas 
inteligentes, criativas e com 
espírito de equipe”

Thiago Miqueri 
Diretor de negócios da Plan B

Plan B
Fundação: 2003

Faturamento em 2009: R$ 2 milhões

Sede: Belo Horizonte

Número de funcionários em 2009: 42

A integração interna da Plan B é 
promovida dentro da agência, com 
diretoria e funcionários dividindo um 
mesmo ambiente e, fora dela, com 
grupos de esportes, como caminhada 
e natação. Ao reformular sua comuni-
cação institucional, a agência apostou 
em um blog interno em que todos os 
funcionários podem publicar novidades 
institucionais, planos de happy hour e 
notícias do mercado.

PPM – Propaganda,  
Promoção e Marketing
Fundação: 1988

Faturamento em 2009:  
A agência é house do Grupo Alsaraiva

Sede: São Paulo

Número de funcionários em 2009: 41

“Visão, desempenho, relacionamento, disposição, escolaridade e dinamismo 
são algumas das características que devem estar presentes no funcionário que 
procuramos. Duas outras características, eu destacaria. A primeira é que o funcionário 
deve ter comprometimento naquilo que faz e em sua própria vida. A segunda é a 
eficiência. Pessoas eficientes trazem resultados melhores, mais apurados” 

Alberto Saraiva 
fundador do Grupo Alsaraiva

A avaliação semestral dos funcioná-
rios da Prisma Propaganda serve tanto 
como base para a divisão de lucros, feita 
sempre no final do ano, como para o 
plano de carreira meritocrático mantido 
pela agência, pelo qual um estagiário, 
gradual mente, tornou-se gestor. 

Prisma
Fundação: 1987

Faturamento em 2009: R$ 4,22 milhões

Sede: Vitória

Número de funcionários em 2009: 32 

“Procuramos pessoas criativas 
e que saibam trabalhar em 
equipe. Com relação aos nossos 
funcionários, conheço um a 
um. Todos, sem exceção, foram 
admitidos por mim e se algo sair 
errado, também serão demitidos 
por mim. As pessoas que formam o 
nosso quadro de funcionários estão 
divididas entre aqueles com mais 
tempo de casa, acima de dez 10 
anos e mais novos, com menos de 
dois anos” 

Fernando Manhães

Presidente da Prisma

“Nossa equipe procura 
pessoas criativas, simples, 
sem qualquer postura 
predatória e principalmente 
sem propensão ao 
estrelismo”

Orlando Martins 
Sócio e diretor de  

criação da M51

M51
Fundação: 1996

Faturamento em 2009: R$ 2,95 milhões

Sede: Campinas

Número de funcionários em 2009: 38

A mistura entre iniciativas internas, 
como divisão dos lucros entre os funcio-
nários, e programas externos, como o 
M53, que alia campanhas para entidades 
assistenciais e atrai universitários para o 
mercado de trabalho, fizeram com que a 
M51 apareça entre as melhores agências 
para se trabalhar.

Novos funcionários da New Style 
passam por períodos de imersão nas 
áreas com as quais terão contato para 
entender os processos de comunicação. 
Bônus financeiros são distribuídos no 
final do trimestre a empregados em des-

NewStyle
Fundação: 2000

Faturamento em 2009: R$ 63,42 milhões

Sede: São Paulo

Número de funcionários em 2009: 84

taque e gerentes podem ser agraciados 
com viagens internacionais mediante 
metas batidas.

“O perfil de pessoas que procuro para trabalhar são profissionais apaixonados pelo que 
fazem, que se dedicam de corpo e alma ao negócio, que sejam empreendedores e que 
pensem grande. As pessoas que trabalham na empresa são profissionais maravilhosos, 
dedicados e apaixonados” 

Claudio Xavier
Sócio-diretor da NewStyle

Os sócios Claudio Xavier e Alice Coutinho
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1432, p. 45-48, 25 out. 2010.




