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"A Lew'Lara\TBWA, apesar de viver um ano agitado com mudanças na car
teira de clientes, chegou ao final do ano com um excelente resultado. E 
em todos os sentidos. 2010 foi o ano em que a agência teve seu melhor 
desempenho criativo na história. Para citar dois exemplos, em Cannes ga
nhamos sete Leões e em seis categorias diferentes, para cinco clientes. 
Conquistamos contas e ampliamos nossa participação em clientes da 
casa. Em 2 0 1 1 o nome do jogo na agência é crescimento. Desde a che
gada da TBWA passamos por momentos de ajustarmos a cultura, contas, 
equipe. Agora toda a reforma está consolidada e chegou a hora de partir
mos para o mercado e conquistar novas contas. Nossos clientes prome
tem crescer e investir ainda mais no País, que vive e viverá seu melhor 
momento nos próximos cinco anos" 
Marcio Oliveira, vp de operações da Lew'Lara\TBWA 

"Este foi um ano de transição e consolidação ao mesmo tempo. A fusão 
com a MPM nos forçou a focar nossas energias quase que exclusivamente 
para dentro de nossos clientes, para o ajuste do perfil das contas e para 
a unificação das culturas. Hoje temos uma agência maior, melhor e 1 0 0 % 
alinhada. Foi um excelente ambiente de negócios para fazermos todas as 
transformações, sem penalizar a rentabilidade, já que foi um ano no qual 
crescemos consideravelmente dentro de nossos clientes. Sou sempre 
avesso à previsões, mas tudo indica que tanto para a agência como para 
o mercado e o País, 2 0 1 1 será mais um ano vigoroso. E, se os econo
mistas internacionais estiverem certos, parece que teremos no mínimo 
cinco ou seis anos de crescimento forte e sustentável para o Brasil. O que 
impulsiona a indústria de marketing e comunicação. Sem contar com os 
eventos de 2014 e 2016 que devem alavancar ainda mais negócios já a 
partir do ano que vem" 
Celso Loducca, presidente da Loducca 

" 2 0 1 0 foi de crescimen
to e conquistas para a 
Borghierh/Lowe. A agên
cia conquistou 11 novos 
clientes e pretende fechar 
o ano com um cresci
mento de aproximada
mente 2 0 % . Foi também 
um ano de grandes prê
mios para a agência, tan
to nacionais como inter
nacionais, como o único 
Leão brasileiro na cate
goria Filme, em Cannes. 
Nossa expectativa para 
2 0 1 1 é de manter o cres
cimento constante dos 
últimos dois anos" 
José Henrique Borghi e 
Erh Ray, presidentes da 
Borghierh/Lowe 

"2010 foi um bom 
ano para a Leo 
Burnett, mas, na 
minha opinião, mui
to abaixo de onde 
podemos chegar. É 
nisso que estamos 
trabalhando agora. 
Espero que a gente 
tenha em breve 
boas novidades 
que possam trazer 
para a agência e 
para nossos clien
tes não apenas 
um excelente 2011, como também um 
ótimo 2012, um maravilhoso 2013 etc. 
É esperar para ver. Ou melhor, trabalhar 
para ver" 
Ruy Lindenberg, vp de criação e presidente 
interino da Leo Burnett 



"Este foi um ano de realizações para o Brasil e não seria diferente para o mer
cado publicitário e para as novas plataformas digitais. Crescemos, muitos bra
sileiros ingressaram na internet, as audiências nas redes sociais aumentaram e 
se consolidaram, o Brasil ficou mais justo e a internet firmou-se como um canal 
importante para o processo eleitoral do País. A AgênciaClick Isobar segue na 
sua rota de crescimento sustentado e despontou como uma das 50 principais 
agências brasileiras, sendo que apenas trabalhamos com mídia online. 2 0 1 1 
promete seguir na mesma toada de crescimento dos investimentos em mídia 
online. Os mercados demonstram certa cautela. Teremos que primeiramente 
'entender' a dinâmica da política econômica do novo governo, mas permanece
mos otimistas com respeito ao digital" 
Abel Reis, presidente da AgênciaClick Isobar e CEO da Isobar Brasil 

"Intenso - é como podemos definir o ano de 2 0 1 0 para a Wunderman e 
para o mercado digital. O mundo parece ter redescoberto o Brasil: muitas 
empresas tentando entender mais sobre o nosso mercado, consumidores 
comprando, mais investimentos, as redes sociais decolando como 
ferramenta de comunicação e muitos clientes. Crescemos 2 5 % em relação 
ao ano passado e, no ritmo em que estamos, parece que 2 0 1 0 não 
irá terminar. 2 0 1 1 deverá ser igualmente intenso. Entre as tendências 
para os próximos anos no Brasil, com o cenário atual de popularização 
do acesso à web e smartphones, uma grande possibilidade é do 
segmento digital se estabelecer como uma mídia de massa, intensificando 
ainda mais o relacionamento entre marcas e consumidores e definindo no
vos comportamentos de consumo" 
Eduardo Bicudo, presidente da Wunderman 

"Este foi um ano positivo para a Publicis. Ano de importantes aquisições no 
Brasil, como os 6 2 % de participação na AG2, agora nosso braço digital, e os 
4 9 % da Talent, que entra para a Publicis Worldwide, mas continua operando 
independentemente no Brasil. Ano de importantes conquistas para a Publicis 
Brasil. Em 2 0 0 9 tínhamos crescido 4 7 % comparado a 2008 . Foi o maior cresci
mento percentual da Publicis no mundo. Sabíamos que seria difícil repetir esse 
crescimento, mas continuamos crescendo dentro da média do mercado. As 
expectativas para 2 0 1 1 são ainda melhores. Acreditamos que será um ano de 
mais certezas e investimentos e de bons resultados para nossos clientes e, con
sequentemente, para nós. Já estamos trabalhando para isso" 
Orlando Marques, CEO e presidente da Publicis (Publicis Brasil, Salles Chemistri, 
Publicis Dialog e AG2 Publicis Modem) 

"O ano de 2 0 1 0 foi de muitas transformações para a Diretta. Mudamos desde 
o logo e a sinalização da agência até mesmo a nossa estrutura organizacional. 
Para atender as mudanças de mercado nos tornamos ainda mais flexíveis no 
atendimento e com o conceito de criação 'full service', que vai desde o plane
jamento total de uma marca ou um produto até a entrega dos projetos, seja no 
modo on ou no modo offline. Do mesmo modo, esperamos que o mercado evo
lua ainda mais em 2 0 1 1 , com a maturidade do pensamento estratégico digital 
como uma grande alternativa de comunicação para grandes, médias e pequenas 
empresas" 
Daniel Perrone, sócio e diretor de criação da DirettaWeb 



"0 ano de 2010 foi mui
to bom para a Fábrica. 
Conquistamos sete novos 
clientes, crescemos 2 5 % e 
consolidamos nossa atua
ção digital e de conteúdo, 
além de sermos eleitos pela 
segunda vez consecutiva, 
pelo Grupo Consultores 
(AgencyScope 2010), a 
agência de marketing direto 
brasileira de maior notorie

dade e com 1 0 0 % de clientes satisfeitos. Nossa 
meta para 2011 é ampliar negócios nos clientes 
atuais, desenvolver novos projetos de inovação e 
convergência e ampliar nossa equipe de tecnologia" 
Luiz Buono, vp de planejamento e atendimento da 
Fábrica Comunicação Dirigida 

" 0 ano de 2010, 
em que a Mohallem/ 
Artplan completou um 
ano de operação, foi 
um período de muito 
trabalho. Conquistamos 
clientes, vencemos 
concorrências e lan
çamos sementes que 
esperamos colher em 
2 0 1 1 . Os próximos 
anos deverão ser efer
vescentes para o País, 
para as agências em 
geral e, acreditamos, 
em especial para nós" 
Eugênio Mohallem, presidente e diretor de criação da 
Mohallem/Artplan 

"2010 foi um grande ano. Em apenas seis 
meses a WMcCann ganhou oito contas 
novas e colocou no ar mais de 55 cam
panhas. Washington se tornou membro do 
Creative Leadership Collective, do McCann 
WorldGroup, é o president do júri no Adfest 
e ainda foi eleito Publicitário do Ano pe
lo Prêmio ABP. Eu ganhei o Caboré. A 
WMcCann ganhou 4 Effies. Esperamos que 
2 0 1 1 seja tão bom quanto 2010. O mer
cado está aquecido e com certeza o ano 
que vem será ainda melhor do que este" 
Paulo Gregoraci, vice-chairman da WMcCann 

"Acredito que em 2010 o País tenha vivenciado uma 
atividade econômica intensa, que refletiu nas marcas 
e no mercado de comunicação como um todo. Para 
nós da b!ferraz foi um ano de consolidar e ampliar 

participação no mercado. Acredito que para 2 0 1 1 o 
cenário não deve se alterar muito, porém com 

o consumidor cada vez mais seletivo, o que vai 
fazer com que as marcas participem de uma 
disputa ainda mais acirrada. O mercado pro
mocional e de eventos no Brasil tem crescido 
bastante e amadurecido em sua maneira de 
se comunicar. Trata-se de um setor que está 
deixando de ser tático para se tornar estra
tégico. E esse desenvolvimento é importante 
principalmente para o consumidor, que lucra 

com um melhor atendimento no PDV, prê
mios, ofertas especiais e, principalmente, a 

oportunidade de ter uma experiência real com 
os produtos e serviços" 

José Boralli, presidente da b!ferraz 



"Este ano é mais um histórico para a DPZ. Ganhamos novas contas, crescemos 
dentro de nossos próprios clientes e nosso faturamento vai fechar este ano 
com expansão próxima de 3 0 % em relação ao ano passado. Além de tudo isso, 
consolidamos a DPZRio10, braço da DPZ no Rio para as áreas social, cultural 
e esportiva, renovamos completamente nossa área de planejamento, reforça
mos muito o atendimento e acreditamos estar no rumo de sempre trazer a DPZ 
como agência que se renova todos os dias. Para 2 0 1 1 queremos manter esse 
ritmo de crescimento e achamos que temos cenários favoráveis para isso" 
Flávio Conti, diretor geral da DPZ 

" 2 0 1 0 foi um ano de mudanças em toda 
a Dentsu, e, para 2 0 1 1 , o foco da Dentsu 
Brasil e América Latina é crescimento, 
principalmente visando os nossos clientes 
atuais, e oferecendo não só a eles, mas a 
todo o mercado, tudo o que a Dentsu tem 
de melhor no mundo. Vamos nos apare
lhar para oferecer estratégias, ferramentas 
e ativação nas áreas de inovação, espor
tes e digital, treinando e desenvolvendo 
nossas pessoas para tal f im" 
Renato Lóes, CEO da Dentsu Brasil e 
América Latina 

"0 primeiro semestre de 2010 foi abaixo do 
esperado, mas o segundo veio com muito 
mais força do que antecipamos, fazendo com 
que a Future Group termine 2010 com um 
resultado 3 0 % superior às nossas projeções, 
que se deve à conquista de mais espaço em 
clientes que já eram da casa, aliada à chegada 
de novas contas como Visa, Grendene, LG e 
SC Johnson. Estamos otimistas com relação a 
2011, principalmente pela movimentação dos 
clientes, que já se preparam para o próximo 
ano de forma bastante agressiva, bem acima 
do movimento que vimos no final de 2 0 0 9 " 
André Frota, presidente da Future Group 

"Este foi um ano marcado pelo empreendorismo. Muitas coisas acontece
ram, começando pelo reposicionamento da agência no início do ano até a 
compra do Ultra Music Festival Brasil, passando pela contratação de novas 
pessoas-chave. Foi um ano de expansão de nossa área de atuação. O 
resultado pode ser visto pelo sucesso do UMF Brasil, com ingressos esgo
tados já na primeira edição e reconhecimento por parte de nossos clientes 
das inovações feitas pela agência. Sobre o mercado, acredito que no ano 
que vem as empresas, e suas marcas, vão investir ainda mais em ferra
mentas para engajar o consumidor do novo Brasil. Uma delas é o entrete
nimento, com a qual já estamos trabalhando fortemente" 
Dalva Fazzio, presidente da Matisse 



"O ano de 2010 foi muito importante e in
teressante para a Razorfish. Iniciamos nos
sa operação no Brasil no segundo trimestre 
com um cliente-chave, o Terra. Tivemos 
várias realizações importantes, conseguindo 
estabelecer nosso escritório, contratamos 
profissionais-chave e montamos uma estru
tura que nos permitiu abrir frentes com ou
tros clientes. Estamos fechando o ano com 
sete clientes, bem acima do que prevíamos 
e dentro do budget estimado no início da 
operação. Esperamos um 2 0 1 1 bastante 
saudável tanto para nós como para todo o 
mercado de comunicação" 
Fernando Tassinari, diretor geral da Razorfish 

"O ano de 2010 foi um ano de consolidação 
da Plano1, tanto do ponto de vista de nossa 
estrutura interna como da carteira de clien
tes. Reestruturamos as áreas de planeja
mento, produção, administrativa e de opera
ções com a contratação de profissionais com 
ampla experiência no mercado, e ganhamos 
contas em novos setores. Consideramos que 
2 0 1 1 será um ano muito bom para o mer
cado, pois os investimentos dos anunciantes 
estão cada vez maiores no setor e os clien
tes começam a perceber valor em estabele
cer relacionamentos de longo prazo" 
Mauricio de Almeida Prado, sócio-diretor 
de planejamento da Plano 1 

"Foi um ano de crescimento 
de receitas acima do previsto. 
Criativamente, vamos encerrar 
o ano como a segunda agên
cia mais premiada do Brasil 
(Cannes, Clio, London, El Ojo). 
Conquistamos novos negócios 
em todas as unidades do gru
po Ogilvy. Lançamos a 9INE 
em parceria com o jogador 
Ronaldo, uma butique de pla
nejamento e consultoria es
tratégica para nossos clientes 
na área de esportes. Estamos 
preparados para entrar em 
2 0 1 1 com agressividade em 
novos negócios e aquisições. 
Enfim, foi um grande ano para 
a Ogilvy" 
Sergio Amado, presidente e 
chairman do Grupo Ogilvy 



"Em 2010 a Mood teve sua primeira gran
de oportunidade de mostrar que o conceito 
3D é vencedor. Nós realmente temos muito 
orgulho em saber fazer promoção, even
tos, ativação de marca e propaganda. Para 
2 0 1 1 , temos como desafio entrar ainda 
mais na área de eventos especificamente e 
conquistar novos clientes, pois o Brasil está 
bombando e só não vai surfar quem não 
souber nadar ou estiver fora d'água" 
Augusto Cruz Neto, sócio-presidente 
da agência Mood 



" 2 0 1 0 foi um 
ano excelente. 
A maturidade do 
mercado nos per
mite fazer proje
tos cada vez mais 
ousados e com 
resultados mais 
tangíveis. Espero 
que o ano que 
vem marque uma 
virada maior no 
investimento em 
publicidade inte

rativa. Mesmo com todos os re
sultados que vemos diariamente, 
as novas mídias ainda represen
tam uma fatia pequena de todo 
o bolo. Tenho certeza de que não 
falta apetite para se abocanhar 
um pedaço maior" 
Tiago Ritter, sócio-diretor 
da W3haus 

"Se dependes
se das minhas 
expectativas, 
estaria morto. 
2 0 1 0 foi um 
ano de muito 
trabalho interno. 
Copa do Mundo 
+ Eleições mais 
atrapalhou do 
que ajudou, 
embora a gente 
tenha fecha

do o ano com crescimento de 
1 0 % sobre o fantástico 2 0 0 9 . 
Aproveitamos o momento para 
nos transformar em grupo, lan
çar dois start-ups (Dos Mesmos 
Criadores e Pocket Bullet) e ainda 
começar a olhar para o mercado 
internacional, Copa e Olimpíadas. 
E pra encerrar o ano, sete no
vos clientes e máquina azeitada. 
2 0 1 1 pra nós deve ser um ano 
mágico. Só de projetos fechados 
teremos um surpreendente pri
meiro semestre e acho que o ano 
inteiro vai ser assim. Muito traba
lho e muitas realizações" 
Fernando Figueiredo, 
presidente da Bullet 

"A Grey teve um ano muito bom em 2010. 
Reorientamos nossos serviços de planejamen
to, criação, mídia e serviços digitais para serem 
mais eficazes para os nossos clientes e par
ceiros. Nossa estratégia deu resultado. Nossos 
clientes nos deram mais negócios e também 
ganhamos novas contas. Para 2 0 1 1 , com a 
equipe nova e melhorada, esperamos entre
gar melhores disciplinas, continuar a subir nos 
rankings e ajudar nossos clientes, a ser ainda 
mais competitivos e construir o seus negócios" 
Riccardo Ferraris, presidente da Grey para a 
América Latina e CEO da Grey Brasil 

"A Repense cresceu 8 5 % em receita em 2010, 
saltando de R$ 12 milhões em 2009 para R$ 
22 milhões, e 3 0 % em número de colaborado
res, saltando de 115 para 150 pessoas (equi
pe própria). Esse crescimento deveu-se a três 
fatores principais: conquista de novos clientes, 
a abertura da nova sede em Curitiba e, princi
palmente, pelo crescimento obtido em clientes 
já existentes, com destaque para o Banco Itaú, 
a Oi, a GSK e a Bombril. Para 2 0 1 1 , temos 
uma expectativa de crescimento em receita de 
2 0 % . Continuaremos buscando clientes e ca
ses que deem espaço para a concretização do 
posicionamento da Repense, buscando sempre integrar os três pilares de 
atuação da agência: Brand Image, Brand Activation e Brand Reputation" 
Otávio Dias, presidente da Repense 

Text Box
Fonte: Revista Propmark Especial, São Paulo, ano 15, n. 183, p. 4-13, dez. 2010.




