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Parceria com sabor  
de concorrência
Aumento da procura por consultorias de branding e planejamento acirra a competitividade no  
segmento e estabelece novo patamar de relacionamento com agências de publicidade
Robert Galbraith

O planejamento vive uma 
época de ouro no mercado 
publicitário brasileiro. A va-
lorização da área tem feito 
com que algumas das princi-
pais agências do País percam 
seus principais profissionais, 
seduzidos pelas perspectivas 
promissoras de atuarem em 
consultorias próprias. 

Entre outros, Jurandir Cra-
veiro deixou a NBS para se 
associar a Walter Susini, na Ale-
xandria; o Grupo ABC anunciou 
a criação da Asia Branding, sob 
a batuta de Rômulo Pinheiro, 
atual vice-presidente da Africa; 
e Isabelle Perelmuter, vencedo-
ra do Prêmio Caboré de Profis-
sional de Planejamento em 2009 
e que deixou a vice-presidência 
da área da Fischer+Fala em 
fevereiro, lançou a Onstrategy. 
Nesta semana, Ulisses Zamboni, 
sócio-diretor de planejamento 
da Santa Clara, anuncia oficial-
mente a criação de uma nova 
unidade comandada por ele, 
com foco exclusivo na área de 
consultoria. 

As novas empresas ou uni-
dades de negócios não signifi-
cam necessariamente uma nova 
frente de concorrência para as 
agências de publicidade tradi-
cional. Na maioria dos casos, 
oferecem oportunidades de par-
cerias para atender a demandas 
cada vez mais complexas dos 

anunciantes. Agências pequenas 
e médias, que em sua grande 
maioria não tem departamentos 
de planejamento, também são 
foco de prospecção.

Tal movimento se soma à 
valorização do trabalho das 
consultorias especializadas em 
branding, muitas vezes aciona-
das diretamente pelos anuncian-
tes. Impulsionado pela demanda 

dos principais anunciantes, 
interessados em reposicionar 
os negócios em tempos de sus-
tentabilidade e explosão das 
redes sociais, a grande oferta 
de serviços de branding e pla-
nejamento (ver quadro) cria 
confusão no entendimento do 
mercado sobre que tipo de ser-
viço cada consultoria oferece, 
o que prejudica a decisão de 

Isabelle Perelmuter conta 
que sempre sonhou em abrir 
sua própria consultoria por 
perceber que a rotina das gran-
des agências não permitia, em 
muitos casos, o desenvolvimen-
to de projetos com o grau de 
profundidade que acreditava 
necessário para gerar resulta-
dos mais ambiciosos. 

A logomarca que desen-
volveu para sua Onstratregy, 
assim como toda a decoração 
dos 210 metros quadrados do 
espaço onde vai operar, na Ave-
nida Faria Lima, em São Paulo, 
remete à proposta de trabalho. 
“Visto de cima, o logo é o topo 
de um diamante. E cada ponta 
dessa pedra preciosa, assim 
como de uma marca, é um dos 
pontos de contato com o consu-
midor. Cada ponta precisa ser 
observada com uma lupa e ser 
lapidada”, compara Isabelle. A 
necessidade de entrar a fundo 
nos negócios do cliente, segun-
do ela, faz com que a Onstrate-
gy tenda a ter projetos em vez 
de contas. “Espero que muitos 
desses projetos tenham passos 
seguintes”, torce.

Beth Furtado, que abriu a 
Alia há dois anos, concorda que 
a sobrecarga das agências em 
algumas tarefas de marketing 
que deveriam, em princípio, 
ser realizadas pelas empresas 
anunciantes tem deixado o 
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•	Sofisticação	da	demanda	estratégica	dos	anunciantes

•	Enxugamento	da	área	de	marketing	em	muitas	empresas	 
	 anunciantes,	com	consequente	juniorização	desses	departamentos

•	Maior	cobrança	por	projetos	de	inovação

•	Rotina	das	agências	de	publicidade	dificulta	trabalhos	 
 longos e aprofundados

•	Boa	aceitação	das	agências	full	service	por	parcerias	nas	 
	 áreas	de	planejamento	e	branding

•	Ausência	de	departamentos	de	planejamento	em	 
	 pequenas	e	médias	agências	de	publicidade

•	Dedicação	integral	de	profissionais	experientes	e	 
	 reconhecidos	por	todo	o	mercado

•	Alinhamento	entre	planejamento,	branding	e	design

•	Briefing	e	direcionamento	para	pesquisas	diferenciadas	 
	 e	análises	posteriores	mais	aprofundadas

•	Maturidade	do	mercado	brasileiro,	que	favorece	a	segmentação

escolha do parceiro correto. O 
cenário é agravado pelo fato 
de muitas empresas de design 
terem passado a se apresentar 
também como consultorias de 
branding. “O planejamento é, 
em essência, posicionar a marca 
diante da concorrência. Mas se 
o negócio está em formação ou 
em perigo, entra o branding”, 
resume Ulisses Zamboni.
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Rômulo Pinheiro:	“olhar	mais	focado	no	negócio	como	um	todo	
exige	metodologia	diferente	da	oferecida	pelas	agências”

Isabelle Perelmuter: rotina	das	grandes	agências	não	 
permite	projetos	com	o	grau	de	profundidade	necessário

Beth Furtado: sobrecarga	das	agências	tem	deixado	 
o	terreno	bastante	fértil	para	as	novas	consultorias

Ulisses Zamboni	anuncia	criação	de	uma	nova	unidade	na	
Santa	Clara,	com	foco	exclusivo	na	área	de	consultoria
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Algumas das principais empresas especializadas em planejamento e branding

Alexandria
Walter Susini e Solange Ricoy são os sócios da consultoria que está no mercado desde julho de 2007 e que já atua também 
no México, Argentina e Espanha. Os 38 funcionários atuam em projetos de consultoria de marketing estratégico, branding e 
inovação para clientes como Sadia, Coca-Cola e Unilever. Jurandir Craveiro, ex-NBS, é o principal reforço deste ano.

Alia
Após longa trajetória no mercado de agências, Beth Furtado apostou no lançamento de sua própria consultoria no final 
de 2008, com a proposta de cogestão de marketing, posicionamento de marca, estratégia de novos negócios, tendências 
e projetos de inovação. Seus principais cases são para Cacau Show, Gráfica Antilhas, Lautert Associados e Agência Hands.

Arte da Marca
A consultoria das sócias Cecília Novaes e Denise Bayeux tem sua atuação focada em planejamento, pesquisas e 
posicionamento de marcas. Entre seus principais clientes estão agências de publicidade como a Centoeseis, F/Nazca S&S, 
JWT, Lew’Lara\TBWA e G2; além de empresas como Cadbury Adams, MTV e Grupo Votorantim.

Asia
Rômulo Pinheiro, vice-presidente da Africa, assume a direção geral da nova empresa do Grupo ABC que se dedicará 
integralmente ao branding, planejamento estratégico e design. Para cuidar desta última área, a Asia escalou o arquiteto 
e diretor de arte Ucho Carvalho. Os primeiros clientes são a C&A e os grupos Protege e Carlyle.  

CO.R Inovação

A empresa inaugurada há três anos por Rita Almeida e os sócios da Talent (Julio Ribeiro, José Francisco Eustaquio e 
Antonio Lino) mantém uma equipe de 20 colaboradores fixos. A atuação é focada em branding, inovação, lançamento de 
produtos e pesquisas. Com R$ 6 milhões de faturamento previsto para 2010, a empresa continua independente apesar de 
a Talent ter passado 49% de seu capital para o Publicis Groupe.

Help
Após deixar a presidência da TBWA Brasil em 2008, Luís Grottera abriu sua consultoria Help, especializada em 
planejamento e branding, com trabalhos para a Sara Lee Café e reposicionamento da Editora Escala. Para o próximo ano, 
Grottera prepara reformulação no formato e posicionamento de sua empresa.

Limo Inc

A Limo Inc foi inaugurada em maio de 2007 e tem hoje como sócias Laura Chiavone e Ana Kuroki. A empresa oferece 
serviços de conceitos de marcas, geração de insights para a comunicação e entendimento de tendências sociológicas. 
Com previsão de faturamento de R$ 2,6 milhões para este ano, os principais projetos realizados foram para Heineken, 
Instituto Endeavor e Nike.

Lukso Story  
& Strategy

Inaugurada em 2009 por Alain Levi (dono da Motivare) e Marcelo Douek, a empresa oferece consultoria em gestão 
de marcas baseados em metodologia de storytelling, tendo como principais clientes Credicard, Accenture e Banco 
Rendimento. A previsão dos sócios é a de faturar R$ 1,5 milhão este ano.

Onstrategy
Isabelle Perelmuter, deixou a vice-presidência de planejamento da Fischer+Fala para se lançar neste projeto solo 
inaugurado na semana passada. Ainda não pode anunciar os trabalhos que tem encomendados, mas fará o planejamento 
de uma empresa que se lança no mercado ainda este ano.

Santa Clara
A agência trabalha no modelo full servisse desde 2006, mas, nos últimos anos, passou a ter no planejamento e no 
branding cerca de um quarto de seu faturamento, boa parte em serviços prestados para clientes de outras agências. 
Ulisses Zamboni, sócio responsável pela área, já desenvolve a criação de um núcleo específico para as duas disciplinas.

Thymus Branding

Antes de lançar a Thymus em 1999, Ricardo Guimarães atuou por 15 anos no mercado de agências com a Guimarães 
Profissionais, praticando o conceito que batiza como “comunicação como exercício de identidade”. Guimarães define hoje 
sua atuação em branding como abordagem de gestão e não como atividade de marketing. Entre os principais cases estão 
o reposicionamento da Natura e do Banco Real.

Troiano  
Consultoria  
de Marca

A Troiano é uma das pioneiras entre as empresas brasileiras a se dedicar essencialmente à gestão de marcas em 
todos seus aspectos. Fundada há 17 anos por Jaime Troiano, a empresa ganhou mais dois braços: Brands & Values, em 
sociedade com a Setape Assessoria Econômica, e Bright House, que entrou no Brasil se associando à Troiano.

Zhuo
Inaugurada em julho deste ano pelos sócios Dennis Giacometti, José Carlos Kanner e Marcelo Magalhães, a Zhuo trabalha 
com foco em inovação, gestão e estratégia de marca. Os principais clientes são Stihl, Ipanema Coffee’s, Lojas Marisa e Vila 
Romana. A projeção de faturamento para 2011 é de R$ 2,6 milhões.

terreno bastante fértil para as 
novas consultorias. “Acredito 
que outra lacuna deixada por 
algumas agências foi criada 
pela profunda transformação 
na dinâmica da relação com os 
clientes, que hoje demandam vi-
são 360 graus e planos de negó-
cios, e não apenas propaganda. 
Esta visão de negócios, e não 
apenas de comunicação, é um 
desafio para muitas agências”, 
considera Beth. 

Complexidade
Laura Chiavone,  sócia-

diretora da Limo, destaca que 
esse cenário leva muitas vezes 
ao trabalho em trinca: agência, 
consultoria e anunciante. “Tra-
balhamos para as agências em 
muitas frentes, principalmente 
para aquelas que exigem que 
a equipe vá a campo buscar 
matéria-prima e insumos para 
o desenvolvimento de algum 
projeto. Isso significa com-
preender melhor um mercado, 
levantar benchmarks ou cap-
tar imagens para ilustrar um 
insight”, explica Laura, des-
tacando trabalhos conjuntos 
com Africa, Fischer+Fala e F/
Nazca S&S.

Ken Fujioka, vice-presidente 
da JWT e ex-presidente do Gru-
po de Planejamento, acredita 
que o surgimento das novas 
consultorias é um reflexo direto 
do amadurecimento do mercado 
brasileiro. “Esse movimento já 
ocorreu nos Estados Unidos 
e no Reino Unido, onde uma 
maior qualificação da demanda 
abriu novas frentes para os 
profissionais de planejamento”, 
explica Fujioka, que vê as novas 
empresas muito mais como po-
tenciais parceiras das agências 
de publicidade. 

Para ele, não há como ha-
ver competição direta com 
as consultorias por conta da 
forma integrada com que o 
planejamento é executado 
em agências tradicionais: “É 
um trabalho que acontece 
bem próximo do processo de 
criação. A equipe de meu de-
partamento é maior que a de 
muitas consultorias.” Fujioka 
acredita que seja natural que 
essas novas empresas tenham 
um discurso oferecendo gran-
de variedade de serviços, mas 
aposta que com o tempo cada 
uma deverá ser reconhecida 
por especialidades e se posicio-
nar de acordo. “Isso acontece 
em todos os mercados. Com o 
tempo, as coisas se acomodam 
e prevalecem as reais vocações 
de cada uma”, prevê.

Rômulo Pinheiro, que acu-
mulará a posição de vice-pre-
sidente de Branding da Africa 
com a direção geral da Asia, a 
partir de janeiro, afirma que 
a associação de planejamento 
e branding é uma das novas 
frentes em que empresas bus-
cam consultoria específica – 

atraindo, inclusive, empresas 
de design para disputar o seg-
mento. Como exemplo, ele cita 
a entrada do grupo investidor 
Carlyle no Brasil, que no ano 
passado assumiu o controle da 
CVC. Na área de negó-
cios e gestão, a Carlyle 
escolheu a McKinsey 
como parceira; na jurídi-
ca, o escritório Pinheiro 
Neto; na contabilidade 
tributária, a Ernest & 
Young; e no branding, a 
Africa. “O trabalho com 
a marca, com um olhar 
mais focado no negócio 
como um todo, exige 
uma metodologia de tra-
balho diferente do que é 
oferecido pelas agências 
de publicidade”, susten-
ta Pinheiro.

Em agências que têm 
no planejamento seu 
maior reconhecimento 
de mercado, a criação 
de um departamento 
específico para traba-
lhos mais complexos de 
consultoria é uma das 

vimento visto com bons olhos 
por todas as empresas já es-
tabelecidas no ramo. Ricardo 
Guimarães, sócio e fundador 
da Thymus, um dos precur-
sores em deixar a agência de 
publicidade para abrir sua 
própria consultoria, afirma que 
sua empresa utiliza o branding 
como abordagem de gestão e 
não como atividade do marke-
ting. “Nossa estrutura é dedi-
cada à capacitação do cliente, 
criando as ferramentas, os pro-
cessos, os indicadores e pesso-
as aptas a usar tudo isso. Um 
ano de comunicação pode até 
resultar deste processo, mas 
não necessariamente. Nossos 
custos fixos não incluem com-
petências de execução como 
design, pesquisa, valuation, 
comunicação. Somos 100% 
gestão estratégica”, afirma. 

Na mesma linha, Walter Su-
sini, afirma que a Alexandria 
presta consultoria de marketing 
estratégico, branding e inova-
ção, com atuação totalmente 
complementar ao das agências 
de publicidade.

saídas para fazer frente às no-
vas consultorias. A Santa Clara, 
agência que opera no modelo 
tradicional full service, está com 
esse movimento engatilhado. 
Ulisses Zamboni já formata a 
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Laura Chiavone está focada em “compreender melhor um 
mercado, levantar benchmarks ou ilustrar um insight”

criação de um núcleo específico 
dentro da agência para atender a 
demandas específicas em plane-
jamento e branding, que juntos 
representam 25% do faturamen-
to atual da agência. 

Zamboni conta que os 
oito profissionais de sua 
equipe atenderão clientes 
da Santa Clara e também 
de outras agências. “Não 
acredito que seja correto 
desvincular a inteligência 
de branding da inteli-
gência da agência, pois 
o branding vem antes do 
trabalho de marca”, justifi-
ca. Muitos dos orçamentos 
de projetos de branding 
levam até 20 dias para 
serem aprovados, dadas as 
complexidades de se mo-
netizar o serviço prestado, 
algo que muitas vezes a 
veloz rotina das agências 
não permite.

A chegada de novas 
empresas ao mercado 
que se posicionam como 
concorrentes das con-
sultorias não é um mo-
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