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Pesquisa inédita do Instituto Great Place to Work, especialista em ambiente de trabalho, 
intitulada "Melhores Empresas para Trabalhar - Agências de Comunicação" aponta 15 
companhias de comunicação que se destacam pelas práticas de gestão de pessoas; elevado 
nível de satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho; e índice de confiança nas 
relações entre líderes e liderados. Dessas, duas agências de publicidade de Campinas se 
destacaram no País. 
 
A Portal Publicidade, com sede em Campinas, ficou na segunda colocação no ranking Brasil. 
 
Fundada em 1973, a Portal foi a primeira agência do interior do Brasil. Acompanhou o 
desenvolvimento da comunicação em seus principais veículos, fornecedores e universidades. 
 
Com filosofia focada em resultados, possui visão 360º dos negócios de cada cliente, 
fornecendo soluções integradas, inteligentes e criativas. 
 
Seus departamentos, como criação, planejamento, produção, eventos, mídia, design, web, 
produção gráfica e atendimento trabalham de forma totalmente integrada, o que contribui para 
realização de campanhas integradas através de um único briefing. A Portal Publicidade faz 
parte da Rede SP Adag, uma rede que reúne 6 agências do interior do estado, Santos e São 
Paulo, que oferece produtos e atendimento compartilhado nas principais cidades e regiões do 
País. Com 52 colaboradores, a agência tem uma grande carteira de clientes, dentre os quais 
Companhia Athletica, International Paper (Papel Chamex e Chambril), 3M, Wet'n Wild, 
M.Martan, Brookfield incorporadora, Grupo Le Mans. 
 
O diretor de Atendimento da Portal, César Augusto Massaioli, disse que analisando o prêmio 
estavam sendo avaliadas empresas de comunicação, não só agências de propaganda e dentro 
de agências de comunicação existem outros players. "A que pegou em 1º lugar Biruta Mídias 
Mirabolantes nem é uma agência de propaganda tradicional. Ela é uma empresa que 
desenvolve ações de marketing e intervenção", comentou. 
 
César Massaioli explicou que o Instituto Great Place to Work enviou um questionário que a 
própria Portal respondeu e depois foi enviado um questionário para cada funcionário, no qual a 
direção da agência não teve acesso às respostas dadas por esses funcionários. "A gente 
mostrou os nossos planos, as nossas ações, o que a gente tem feito, como a gente tem 
comemorado, o que a gente tem feito de marketing social, o que a gente tem feito de atuação 
junto a sociedade e ao mercado e quais são os planos montados pela nossa equipe. A gente 
mandou o questionário para eles e em seguida eles mandaram questionário individual para 
cada colaborador que respondeu a pesquisa e a partir dessas respostas eles divulgaram o 
resultado", disse. 
 
O diretor da Portal Publicidade avalia que a satisfação de seus funcionários deve-se à 
transparência na relação com a equipe baseado em aspectos como credibilidade, respeito, 
imparcialidade, orgulho de fazer parte da equipe e amizade. César Massaioli destacou que a 
Portal tem várias formas de atuação na sociedade e internamente. 
 
"Estamos sempre em campanhas beneficentes. A gente tem um programa junto à 
universidade, que é o 'Novos talentos' há mais de 20 anos com o objetivo de revelar novos 
talentos no mercado. A gente procura trazer o que tem de mais novo para dentro da agência. 
A gente procura ter parcerias. Acabamos de montar um rede de 6 agências junto com a ADAG, 
que dá perspectiva para o pessoal. Por outro lado a gente participa muito de eventos, de 
informação e de formação porque parte da equipe é muito jovem." 
 
Criatividade 
 
A M-51 Criatividade Estratégica está na 11ª posição das 15 melhores agências de comunicação 
do Brasil para se trabalhar. Fundada em 1996 e com 48 funcionários, a M51 teve um 



desenvolvimento inicial acelerado, consolidando-se em pouco tempo como uma das maiores 
agências do País fora das grandes capitais. 
 
Sua carteira de clientes inclui hoje desde empresas de atuação local até aquelas com 
expressão nacional e internacional. Paralelamente à evolução do negócio e ao reconhecimento 
do seu trabalho estratégico e criativo, a M51 destacou-se por sua postura empresarial, em 
especial pela transparência de sua atuação. Iniciativas inovadoras, como a M53, núcleo que 
integra o atendimento de entidades assistenciais à inserção de novos profissionais no mercado 
publicitário, têm contribuído para firmar ainda mais a imagem da agência. 
 
O diretor da M51, Orlando Martins, acredita que o clima organizacional favorável é fruto de um 
sistema de gestão próprio, que valoriza o colaborador na esfera profissional e pessoal. "A 
gente tem programas de incentivo internamente como o Criative-se: os trabalhos que não 
foram aprovados pelos clientes são valorizados aqui dentro, e a gente premia esses 
funcionários no fim do ano. Toda sexta-feira tem massagem na agência para o nosso pessoal, 
tem mesa de frutas, ou seja, fazemos pequenas coisas que vão atraindo esse funcionário", diz. 
 
O CEO do Great Place to Work no Brasil, Ruy Shiozawa, disse que as agências de comunicação 
instaladas no País tiveram, pela primeira vez, a oportunidade de participar de um processo de 
análise do ambiente corporativo segmentado, destinado a avaliar a gestão de pessoas. 
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