Ao completar 55 anos de circulação ininterrupta, a revista
Propaganda lança o ranking das 21 agências mais criativas do Brasil.
Por que 21? Porque elas apontam o caminho que a criação publicitária brasileira tomou nessa
primeira década do século 21 .Apontam o futuro.
Nesta primeira versão, consideramos a pontuação alcançada pelas agências apenas no Colunistas,
o mais antigo prêmio da propaganda brasileira, criado em 1968. C o m o bem ressaltou o
presidente da D M 9 D D B , Sergio Valente, na noite da entrega do Colunistas São Paulo (Ver
matéria na pág. 101), "o Colunistas é o primeiro troféu que todos nós ganhamos".
Q u e r í a m o s que o ranking c o m e ç a s s e com algo diferente de uma simples contagem de
pontos. Por isso, escolhemos a primeira d é c a d a do século para chegar o mais p r ó x i m o
possível de um panorama fidedigno da força criativa no Brasil atual. E t a m b é m porque listar
o ranking por um p e r í o d o maior de tempo não refletiria a precisão que acreditamos alcançar
nesses dez anos, Afinal, o mercado publicitário é muito dinâmico. Nele se observa que, além
das constantes trocas de profissionais que imprimem personalidade criativa a uma agência, elas
próprias muitas vezes acabam perdendo sua identidade original ao se unir a outras.
Nesse caso, a quem devemos dar os pontos? Dentro desse p e r í o d o que avaliamos, uma
das mais significativas fusões de agências que ocorreram foi sem dúvida a da W/Brasil, do
multilaureado Washington Olivetto, com a McCann Erickson. Pois bem, a W adotou, durante
alguns anos dessa primeira década, uma postura em relação a p r ê m i o s que no jargão
publicitário é chamada de "sabática": a agência simplesmente ficou sem disputar qualquer
troféu. Mesmo assim, teria pontos a contar no ranking da d é c a d a , e n ã o seriam poucos,
pois em qualquer p r e m i a ç ã o de que participou, seu desempenho esteve sempre entre os
melhores. Mas, nessa nossa lista, a W/ nem figura entre as dez mais, enquanto a McCann
ocupa a quinta posição por m é r i t o apenas de suas próprias conquistas, E assim foi feito com
as dez agências que aparecem neste nosso primeiro ranking das mais criativas do Brasil.
O critério adotado por nós para pontuar as agências soma t r ê s pontos para GPs e um ponto
para medalhas de ouro do Colunistas Brasil. A Y&R, t a m b é m classificada entre as 21, não
aparece na lista a seguir porque pode ser lida na seção Perfil.
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m 2010, a AlmapBBDO colecionou os principais prêmios: levou, pela segunda vez, o titulo de Agência do
Ano em Cannes e mais 14 Leões, sendo um Grand Prix na categoria Press.Também foi Agência do Ano
no Fiap (Festival Iberoamericano de la Publicidad), realizado na Argentina, no One Show Awards e no Clio
Awards, nos Estados Unidos, e no El Sol (El Festival Ibero-americano de la Comunicacion), na Espanha. Isso só para
citar os maiores e mais importantes festivais. Segundo o Gunn Report, foi a mais premiada do mundo em 2010,
sendo a única agência latina e segunda do mundo a conquistar o primeiro lugar no ranking pela terceira vez. Como
não podia deixar de ser, no Colunistas também é a campeã disparada em prêmios.
Tudo isso é fruto de sua filosofia, mantida pelos sócios José Luiz Madeira e Marcello Serpa, após a
associação entre Almap e BBDO, que aconteceu em 1993: primor pela criação, atendimento diferenciado e
planejamento assertivo. A dupla põe a mão na massa, dá palpites nos trabalhos e incentiva os profissionais a
pensar profundamente antes de colocarem a iniciativa em prática.Tudo isso gera um efeito cascata de busca
incessante pela qualidade.
Na área de mídia, a preocupação com a inovação também se faz presente. As inspirações surgem
principalmente da observação da vida das pessoas. Quando o trabalho chega, os profissionais da conta
chamam os entusiastas, pessoas que conhecem ou vivem no dia a dia situações relacionadas com a marca,
como o gosto por samba ou a prática de corrida, por exemplo, o que enriquece o processo.
Para uma agência de grandes proporções, clientes à altura: Antárctica, Audi, Companhia das Letras, Embratel,
Escola Panamericana de Arte e Design, Gatorade, Greenpeace, Havaianas, HP Pepsi e muitos outros.
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esde que deixou os temperos baianos para assumir o sotaque paulistano, há mais de duas
décadas, mais precisamente na data de 9/9/1989 - fazendo o número 9 virar um amuleto
na agência -, a DM9DDB tem se destacado pela sua criatividade. No início era a ousadia
de seu fundador e ainda hoje sócio, Nizan Guanaes, que chamava a atenção para as peças que saíam
de suas pranchetas (os computadores estavam então só começando). A agência passou por diversos
endereços na capital paulista até se fixar no imponente edifício do finalzinho da Avenida Brigadeiro
Luiz Antonio, também na cidade de São Paulo.
Ao longo desses anos todos, a DM9 atravessou diversos momentos, e nem todos foram bons. Mas
soube sempre se superar e manter sua força criativa. Hoje, em sua sede, o hall de entrada sustenta
numa de suas paredes uma peça de artesanato meio mística, meio ousada, numa indicação clara de
que a presença de seu fundador ainda inspira a agência, que ostenta quatro títulos de Agency of the
Year em Cannes, troféu que é o sonho de dez entre dez agências do mundo inteiro.
Quem comanda a agência é Sergio Valente, baiano de origem como Nizan, e, na criação, Marco
Versolato é o nome que faz juz à tradição criativa da DM9, que há anos se associou à DDB,
um dos grandes grupos da comunicação mundial. A agência também faz parte do Grupo ABC,
que, como não poderia deixar de ser, por ter sido criado por Nizan Guanes, é um dos maiores
grupos de comunicação do Brasil, mas que já se expandiu para o exterior, atuando no mercado
norte-americano.
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om mais de 200 escritórios em 90 países, aJWT possui cerca de 10 mil profissionais. A
filial do Brasil tornou-se um dos mercados estratégicos da multinacional e já figura entre as
cinco maiores da rede, com escritórios em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, somando
aproximadamente 300 funcionários. Segundo dados do Ibope Monitor em 2010 a JWT Brasil foi a terceira
maior agência do País em propaganda tradicional e compra de mídia na web. No ano passado, após
algumas mudanças no board da agência, Mario D'Andrea assumiu a presidência e Stefano Zunino tornouse chairman e chief executive do Grupo, voltado exclusivamente para os projetos e decisões globais.
Foi a primeira agência de propaganda internacional a desembarcar por aqui, em 1929 e, desde então, a
JWT vem conquistando uma série de prêmios importantes no meio. Em 2006, foi a agência brasileira
mais premiada em Cannes, por exemplo. E o reconhecimento de todo esse trabalho, além dos prêmios,
também veio em forma de convites para participar de projetos e concorrências internacionais. No Brasil,
a agência lançou a linha de Band-Aid com design criado pelo estilista Alexandre Herchcovitch. Resultado: a
marca subiu dois pontos em share, ganhou retorno em mídia espontânea e passou a ser considerada um
acessório cool e não um mero curativo para machucados. A iniciativa deu tão certo que a JWT americana
convidou um estilista famoso e também lançou o Band-Aid na Fashion Week de Nova York.
Recentemente, a conquista da conta das lojas Pernambucanas ampliou ainda mais o portfólio de clientes,
que conta com mais de 30 importantes nomes, como Nestlé, Laselva, Shell, Shopping Anália Franco, Ford
Brasil, Kraft Foods, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Bayer HSBC, Warner Bros, entre outros.
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ão seis sócios: Otto de Barros Vidal Jr., Roberto Tourinho, Cyd Alvarez, Pedro Feyer,
André Lima e Antonino Brandão. Um grupo com experiência proveniente de várias
agências que resolveu criar um novo modelo de negócio, baseado na insatisfação. A
sua própria insatisfação com os modelos burocratizantes, lentos, hierarquizados e, por isso
mesmo, pouco produtivos.
Surgia então, há oito anos, a NBS. Para quem não sabe, o nome vem do inglês No Bullshit.
Numa tradução livre, quer dizer "sem enrolação". Mais do que uma sigla, uma filosofia radical
de pensamento: sem enrolação, sem frescura, sem firula. Pensando estrategicamente e só
entregando o que interessa: comunicação criativa, inovadora, capaz de construir marcas e
gerar resultados. Um jeito de trabalhar que ajudou a construir a Oi, um dos maiores cases
de marcas nos últimos tempos. Utilizando um tom de voz que mudou o padrão da categoria
de telecomunicações e que a agência vem imprimindo em toda a comunicação, desde o
lançamento até 62,4 milhões de usuários atuais do serviço móvel, fixo e de banda larga (dados
de setembro de 20 I 0).

A NBS tem como clientes: Oi (31, fixo, móvel, banda larga),Oi Paggo, Oi TV e Oi Futuro;
Suvinil; Bob's; Coca-Cola Brasil bebidas não-carbonatadas; SulAmérica Seguros e Previdência;
Infoglobo; CCAA; Zap; Eparema; Azeite Andorinha; Lojas Escala; Brasil Brokers; Acessórios
Musicais D'addario; Planet Waves e Evans Instituo Socioambiental.
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m 1935 nascia, em Chicago, Estados Unidos, o primeiro escritório da Leo Burnett, com oito
funcionários, três clientes, US$ 200.000 em faturamento e uma cesta cheia de maçãs na recepção,
como um ato de hospitalidade. Quando a notícia da nova agência inaugurada se espalhou pela
cidade, um jornalista publicou uma nota perguntando quanto tempo levaria até que a Leo Burnett
estivesse nas ruas vendendo suas maçãs. Era o auge da Grande Depressão americana. 76 anos depois, o
escritório em questão é a sede da multinacional Leo Burnett, que conta com uma rede de 96 escritórios
em 84 países distribuídos por cinco continentes. No total, são mais de 8 mil funcionários. E cada agência
continua com sua cesta de maçãs. Em 2002, a agência tornou-se parte do Publicis Groupe. Com sede em
Paris, é o terceiro maior grupo de comunicação do mundo, que opera em 109 países e seis continentes.
Recentemente, foi incorporado um novo posicionamento, o HumanKind, no qual as pessoas são o centro
de tudo e a meta é gerar ideias transformadoras que inspirem atos e não somente anúncios: "Acts not
Ads". A Leo Burnett parte da premissa de que é necessário falar com pessoas e não com consumidores,
Só assim é possível aprender o que elas pensam, como pensam, como vivem e com o que se preocupam.
O escritório brasileiro é comandado por Renato Loes, presidente da Leo Brasil e América Latina, e tem
o premiadíssimo Ruy Lindenberg comoVP de criação - inclusive eleito Profissional de Propaganda do
Ano do Prêmio Colunistas São Paulo (veja na pág. 101). Devido ao seu ótimo desempenho financeiro e
criativo, foi considerada Agência do Ano em 2006 no Grupo Leo e passou a fazer parte do board mundial
da Leo Burnett Worldwide. No Brasil, a agência já figura na lista das maiores e mais reconhecidas do País.

AgênciaClick Isobar tem um nome que virou sinônimo de agência digital. Desde o início, em 1999,
tem a preocupação de passar uma imagem de que era mais do que uma simples empresa de
— software. O slogan "A maior agência de Internet do Brasil" era justificado pelo seu então presidente
Pedro Cabral dizendo que, se eram a única, podiam também ser a maior
Em 2007, a AgênciaClick foi comprada pelo Grupo Isobar parte do conglomerado de comunicação Aegis
Group. A aquisição da agência ajudou a quadruplicar a receita do grupo Aegis na América Latina. Muito desse
desempenho se deve ao fato de que Cabral assumiu a presidência da rede Isobar para a América Latina, enquanto
a AgênciaClick ficou sob o comando de Abel Reis, um nome que está na empresa desde a sua fundação.
Ao longo dos anos, a agência desenvolveu trabalhos notáveis, que entraram para a história do meio digital.
Em 2009, junto com a Fiat, foi responsável pela criação do projeto Fiat Mio, que desenvolveu o primeiro
carro crowdsourced da história, com a participação de 17.501 usuários cadastrados. O projeto foi eleito
pela revista Contagious como uma das melhores ideias daquele ano.
Em 2005, no lançamento do MSN Messenger 7.0, uma campanha criada pela então AgênciaClick para a
Coca-Cola transformou pela primeira vez o comunicador instantâneo numa plataforma de publicidade:
quem usava o serviço tinha à sua disposição um pacote personalizável chamado de theme-pack.
No ano 2000, o banner interativo, feito em Flash que promovia a doação de córneas para o Banco
de Olhos Brasileiro, ganhou o primeiro Grand Prix de Cyber Lion nacional em Cannes. Em 2006, foi a
primeira agência digital a receber o Prêmio Colunistas.

McCann Erickson é uma das mais antigas agências de propaganda instaladas no Brasil, tendo
chegado aqui em 1931 para atender a conta da montadora de automóveis norte-americana
General Motors, que já atendia nos Estados Unidos, onde nasceu em 1902. Desde o início,
adotou o lema "Truth well told" (verdade bem dita), que a norteia até hoje. Durante sua longa trajetória
no Brasil, criou diversos cases históricos. E pode-se afirmar que foi responsável pela profissionalização
do mercado publicitário brasileiro, sendo durante décadas conhecida como uma escola de publicitários.
Mas talvez o maior feito da filial brasileira tenha sido a conquista da conta mundial da Coca-Cola, um
processo que começou em 1942.
Recentemente, a união das agências de publicidade W/Brasil e McCann Erickson, concretizada em
abril do ano passado, formou a oitava agência do País em receita, de acordo com dados do ranking
de 2009. Contudo, mais importante do que uma posição provisória, a união foi uma estratégia de
crescimento da McCann no Brasil.
Na época, Luca Lindner, diretor regional da McCann World para América Latina e Caribe, deixou isso
bem claro nas entrevistas em que tratou do assunto: "Se você vê a situação da McCann no México,
Chile e Colômbia ela é sempre uma das maiores, mas aqui no Brasil não éramos das mais importantes".
Para conquistar "uma cara brasileira", a agência resolveu unir-se à W/Brasil, de Washington Olivetto.
"A internacionalidade da McCann é boa pra mim, minha brasilidade é boa para a McCann", afirmou
na ocasião Olivetto.
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Fischer foi fundada no começo dos anos 80 por Eduardo Fischer como uma agência de
propaganda tradicional. A partir dos anos 90, adotou o revolucionário conceito de comunicação
total e passou a incorporarão seu portfólio empresas das mais diversas áreas de comunicação,
desde promoção de eventos, passando por comunicação em PDV, branding, fidelização, relacionamento
e soluções online. Surge então a holdingTotalcom.
Hoje, a Fischer está presente na Argentina e Europa, através da Fischer Portugal. É a única multinacional
brasileira com capital 100% nacional. A holding Totalcom é comandada por Eduardo Fischer enquanto
a Fischer+Fala! tem como CEO (chief executive officer) Antonio Fadiga. A agência soma mais de I 50
mil jobs realizados e pelo menos 300 cases de sucesso.
Em março de 2009, a Fischer se une a Fala!, comandada por Allan Barros e também controlada
pelo Grupo Totalcom. A partir dessa fusão, é lançado um novo conceito de trabalho, que une a
criatividade da Fischer com a expertise comercial da Fala! que foi fundada em 2006 e que desde
o início manteve uma forte atuação em vendas. Para a Fischer, mais do que trabalhar a imagem
do cliente é preciso também buscar sempre melhores resultados comerciais, caso contrário, o
trabalho não se justifica. Para isso, além de talentos criativos são necessários processos de análise
e planos de comunicação.
Para falar de clientes, a Fischer+Fala! tem um invejável portfólio onde constam nomes como Caixa,
Honda, Heineken, Marisa, Panasonic, Coca-Cola, entre duas dezenas de outras grandes marcas.

O

Grupo Ogilvy Brasil faz parte da Ogilvy Worldwide, subsidiária do WPP uma das maiores
redes de comunicação de marketing do mundo. São mais de 450 escritórios espalhados por
120 países. Especializada em publicidade, marketing interativo e de relacionamento, relações
públicas, promoção de vendas e serviços afins, a Ogilvy vive na prática o mercado globalizado.
O Grupo, que tem Sérgio Amado como chairman do board e Luiz Leite como CEO, trabalha para
alavancar as marcas de seus clientes, combinando conhecimento locai com uma rede mundial, criando
campanhas poderosas para dedicar-se às necessidades dos mercados locais, ao mesmo tempo em que
reforça a identidade universal das marcas multinacionais. A indicação de qualidade e legitimidade das
capacidades de construção de marca da agência é a 360 Degree Brand Stewardship® (Administração
de Marca 360 Graus), uma visão holística das comunicações, usando o que é necessário para cada área
construir a marca de seu cliente.

Em 2008, a partir de uma apresentação para um executivo de alto escalão da Coca-Cola, surgiu o
"Being More David", novo posicionamento da Ogilvy criado por Luiz Fernando Musa, diretor geral
da Ogilvy & Mather Brasil, e Anselmo Ramos.VP nacional de criação. Desde então, o conceito passou
a pautar o dia a dia: do processo de seleção desenvolvido pelo RH às apresentações aos clientes.
Tudo passou a ter a essência de David Ogilvy e isso mudou também o modo como a agência pensa a
comunicação: agora a solução do problema nasce de forma integrada, facilitando a interação da marca
com o consumidor
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om mais de 35 anos de mercado, a Giovanni+Draftfcb representa, atualmente, 60% do mercado latinoamericano da Draftfcb e é considerada uma das operações com melhor e mais expressiva performance
do Grupo. Sua presidência está nas mãos de Aurélio Lopes, responsável por números, gestão e negócios,
e Adilson Xavier que zela pela qualidade criativa em propaganda. Com aproximadamente 300 funcionários, tem
escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Em janeiro de 2010, Aurélio Lopes acumulou a função de
presidente da Draftfcb América Latina, que foi transferida de Miami para São Paulo, a sede da rede. Atualmente,
seu portfólio de clientes é composto por 30 marcas, distribuídas em diversos segmentos, como propaganda,
marketing direto, database mkt, digital, CRM, pesquisa, planejamento de mídia e pontos de venda.
Seu modelo de trabalho propõe uma comunicação holística, integrando as mais diversas ferramentas da
comunicação, seja propaganda, marketing direto, pesquisa de comportamentos de consumo, planejamento
estratégico, database marketing, planejamento de mídia, ou avaliação de retorno sobre investimentos,
digital, CRM, promoções e eventos.
É uma empresa do grupo Interpublic e figura no rankingThe Won Report como uma das 15 melhores do
mundo em Marketing de Relacionamento. Já conquistou diversos prêmios internacionais como Cannes, Effie,
Echo, Clio e Festival de Londres e também tem se destacado no Prêmio Colunistas ao longo dos últimos anos.
Entre os clientes da Giovanni+Draftfcb estão Barra Shopping, Banco Central, DPA, Gafisa, HP,Jack Daniels,
Kraft Foods, Nivea, SKY, SC Johnson, O Globo,TIM,Trip Linhas Aéreas, Unibanco, Universidade Cruzeiro do
Sul e Pão de Açúcar
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e uma carteira com dois clientes, em 1992, para um portfolio com nomes como Adidas, Instituto
Akatu, Nissan, Pedigree, Nivea, Sabesp,Visa, Cultura Inglesa, entre outros e muitos prêmios em Cannes
e nos demais grandes festivais de publicidade. A criatividade de Jaques Lewkowicz e o planejamento
estratégico de Luiz Lara ergueram a agência que conta com mais de 200 colaboradores e hoje é uma das mais
respeitadas no País quando se fala em posicionamento de marcas e na construção de cases vitoriosos.
Em 2007 se associou à rede internacionalTBWA - braço do Grupo Omnicom, um dos principais
conglomerados de comunicação do mundo - e se conectou a 267 escritórios em 77 países. Nos dois
anos seguintes foi realizado um processo de transformação, com alterações na estrutura, iniciativas e no
desenvolvimento dos trabalhos. Mudança até no endereço, quando a agência foi para um prédio na Avenida
das Nações Unidas.
A nova estrutura, juntou-se a cultura da agência brasileira: proximidade com os clientes, dedicação ao trabalho
e inteligência na construção de cases com as metodologias de trabalho e ferramentas da rede global. Agência e
cliente se unem para pensar iniciativas e ideias diferentes das que estão sendo usadas no mercado.
Entre as bem-sucedidas campanhas,"Adotar é tudo de bom", para Pedigree; o programa Vai de Visa
"Go", para Visa; a intervenção no Rio Pinheiros, na capital paulista, no Dia Mundial da Água, para Sabesp; a
campanha do Livina, primeiro modelo flex da Nissan; e as ações para o Cultura Inglesa Festival.
Em 2010, as principais conquistas foram as contas da Esso, do Sebrae, da margarina Delícia (Bunge) e da
vodca Absolut, esta última em nível mundial.

DPZ é uma das mais tradicionais e criativas agências brasileiras, sendo encarada por
muitos como uma verdadeira "escola de criativos", em que começaram nomes hoje
estelares na propaganda brasileira como Washington Olivetto, Marcello Serpa e Nizan
Guanaes, entre outros. Fundada em I 968, acumulou nesses 42 anos de existência, que fazem dela
uma das mais antigas grandes agências brasileiras, prêmios de campanhas que fizeram história na
propaganda brasileira e mundial - basta dizer que o único anúncio brasileiro que consta entre os
100 mais criativos do século, "Hitler", foi criado lá.
Seu nome vem das iniciais de seus três sócios-fundadores e que até hoje estão à frente do
negócio, comandando a agência e inspirando as novas gerações com seus exemplos de criatividade.
Roberto Duailibi, Francese Petit e José Zaragoza são nomes que se transformaram em sinônimo de
criatividade na propaganda brasileira.
Por tudo isso, embora veterana, a DPZ se mostra ágil, ousada, mantendo sua posição de agência de
vanguarda. Uma agência que é 100% brasileira, com fôlego de quem começa todo dia e know-how
de agência mais premiada do Brasil.
Ao longo de suas mais de quatro décadas de existência, a DPZ criou alguns dos personagens mais
lembrados da publicidade brasileira. Entre eles: o Leão do Imposto de Renda, o Frango da Sadia, o
garoto-propaganda da Bombril, com o ator Carlos Moreno, além do Baixinho da Kaiser e o Alfredo
do papel higiênico Neve.

Master Comunicação foi fundada em Curitiba, em 1989. Hoje, opera uma rede de agências, com
140 funcionários distribuídos em quatro escritórios em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, além do
escritório paranaense. Desde 1994, a agência figura no ranking das 50 maiores agências do País
em investimento de mídia para clientes como Banco do Brasil, BR Distribuidora e Prefeitura de Curitiba. À
frente da rede estão Antônio Feiras, fundador e presidente; Kiko Vicente, vice-presidente de operações e
diretor da unidade de Brasília; e Marcelo Romaniewicz, vice-presidente de planejamento e atendimento.
O princípio da Master visa cruzar e multiplicar conhecimentos, culturas e experiências diferentes. Na
prática, isso significa que, por exemplo, criativos do Rio colaborem em projetos de comunicação de
Curitiba, ou executivos de mídia de São Paulo apoiem planejamentos de Brasília. Esse processo permite
aos clientes da Master receber trabalhos planejados, criados e produzidos por equipes sediadas em
diferentes locais, enriquecendo a gama de abordagens e linguagens utilizadas em cada solução proposta,
procurando resultados sempre diferenciados e de grande impacto no público.
Em 2009, destacaram-se as campanhas contra o crack para o ministério da Saúde (lançada no fim de 2009);
"Lua Cheia", para a Petrobras Distribuidora, e "Dono de Banco", para o Banco do Brasil. Em cada uma delas,
contribuições de cada escritório possibilitaram o reconhecimento do público para as marcas divulgadas.
Destacar a personalidade de cada marca é, aliás, o objetivo da agência, que procura buscar a essência de
cada cliente para encontrar soluções que contribuam para o seu reconhecimento e destaquem
sua identidade.
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om sede na capital paranaense e escritórios no Rio de Janeiro e Brasília, a Heads é
comandada por Claudio Loureiro Santos e José Buffo, que são diretores-acionistas, e
Gabriela Duarte, que possui o posto de diretora geral. Por um período, a agência esteve
associada à Young & Rubicam e à holdingTotalcom, da qual a Fischer América faz parte. Entretanto,
em 2002, novos rumos foram tomados e as associações acabaram sendo desfeitas. Se os caminhos
estavam certos ou não, os números acima da média mostraram: nos últimos três anos foi registrado
um crescimento de 10% em comparação ao restante do mercado.
A Heads está instalada em uma área de 1.200 m , que foi projetada e construída especialmente para
abrigar a agência.Trata-se de um moderno e reciclado barracão ecológico, com muita luz natural, o
que contribui não apenas para a qualidade do meio ambiente, economia de energia, melhor fluxo
de informação e melhor comunicação entre os colaboradores, mas também traz muito bom astral
e calor humano. Seus 96 colaboradores estão agrupados por áreas com total interconexão, para
abrigar equipes especializadas, apoiadas por um sistema totalmente automatizado, com recursos
de informática de última geração e interligados em rede. Além do Prêmio Colunistas, a agência é
reconhecida internacionalmente. Já conquistou outros importantes prêmios no Festival de Cannes,
Festival de Nova York, Festival de Gramado e London International Awards.
Entre seus clientes,Volvo, Petrobras, Frimesa, Grupo Lance!, Ocepar, Hemorio, grpcom, riosul,
entre outros, incluindo o grupo de Editora, Escolas, Curso e Universidade Positivo.
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ma proposta, um apartamento bagunçado e muita vontade de trabalhar Foi tudo o que Celso
Loducca precisou para fundar a agência que leva seu nome e que, em 2010, completou 15 anos.
Foram muitas as fases e os nomes que a agência adotou ao longo de sua trajetória. Nove anos
depois de seu nascimento, quando era Lowe Loducca, houve a separação da Lowe, que culminou na
Loducca22. Em 2006, já sob o nome de Loducca, vieram propostas de alguns grupos e veio a aceitação
para o Grupo ABC, já que seria preservada a independência da agência, mas ela participaria de um grande
grupo. Depois da assinatura, a agência apenas seguiu sua trajetória já prevista de crescimento vertiginoso.
Com o suporte de back office dado pelo ABC, a equipe pôde focar no que sabia fazer de melhor:
comunicação. No início de 2010 houve a fusão com a MPM, também do Grupo ABC.
Entre seus principais executivos, estão Guga Ketzer, sócio,VP e diretor geral de criação; Daniel Chalfon,
sócio.VP e diretor de mídia; e André Paes de Barros, sócio.VP e diretor de operações.
E é da Loducca cases que marcaram época, como a campanha "É o amor", protagonizada por Zezé de
Camargo e Luciano; "Imagem não é nada. Sede é tudo. Obedeça a sua sede. Sprite", para o refrigerante
Sprite;"Bem-vindo ao Clube", de Nextel, com diversas personalidades; entre outras, A agência também é
mestre em novas técnicas, como o anúncio em tecido, para o lava-roupas líquido Coquei; em parafina, para
Peugeot 207 Quicksilver; e o comestível, para MTV.
Em sua lista de clientes, estão: Ambev, Bayer Schering Pharma, Bridgestone, CCR, FOX, Leroy Merlin,
Mabel, MTV, Nextel, Peugeot, Red Buli, entre outros.

Script foi fundada em junho de 1994, no Rio de Janeiro, por Carlos Nolasco, Ricardo
Real e Rodrigo Amado. Com uma proposta que combina vanguarda criativa e uma visão
multidisciplinar sobre a comunicação, tornou-se uma das agências de maior destaque no
Prêmio O Globo de Propaganda, conquistando seis Grands Prix e o título de cliente mais premiado
para aTaco nas comemorações pelos 10 anos de existência da competição.
Em 2009, em outra conquista memorável foi escolhida Agência do Ano 2009 pelo Prêmio Colunistas
do Rio de Janeiro.
O conceito de trabalho da Script está bem explicado na sua home page:"0 nosso pensamento é
constituído em torno da filosofia pluralista, incluimos todas as disciplinas: propaganda, design e criatividade. Acreditamos que este triple-play somado à nossa inquietude seja a maneira mais natural
de assegurar uma visão holística da ideia e, dessa forma, alcançar alta performance. O resultado
dessa visão são trabalhos memoráveis, coesos e ícônicos, que conseguem se expandir através do
atual ambiente assimétrico dos meios de comunicação".
Nos quase I 5 anos de existência, a Script passou a contar com um amplo "repertório", como
a agência define sua carteira de clientes. Nele, constam marcas como Cultura Inglesa, Casa
Shopping, Autodesk, BB Seguro Auto, IBM, Iguatemi, Lancei, Sinaf, Spoleto, Surfrider Foudantion,
Taco, Universal Channel, Universidade Gama Filho, Rio Design, Rádio Globo, Roselandia,CBN,
Sgr, 220V Energy Drink.
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undada em 1973 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a agência Escala conta hoje com 220
colaboradores distribuídos em três escritórios: a capital gaúcha -onde é líder de mercado -, São
Paulo e Recife. O time é liderado pelos sócio-diretores Alfredo Fedrizzi, Daniela Schmitz ( que foi
a entrevistada do mês), Fernando Picoral, Miguel de Luca, Paulo Cesar Melo e Reinaldo Lopes.Trata-se de
uma das únicas agências com capital 100% nacional.
Em 1995 foi feito um plano de desenvolvimento para a Escala definir seus próximos passos e ir além de Porto
Alegre, onde já estava consolidada e chegaria ao limite de sua participação no mercado, devido à grande
quantidade de clientes atendidos. São Paulo foi uma das opções. A estratégia se definiu em 2008, quando a
agência chegou à capital paulista. Com isso, cresceu quase 10% e aumentou a carteia de clientes nacionais.
Em 2000, mais reformulações. Os departamentos de Mídia e Atendimento deram lugar às áreas de
Conexões e Negócios, respectivamente, devido ao surgimento da multiplicidade de canais e meios de
comunicação. Já a área de Negócios passou a carregar este nome por não mais apenas atender o cliente,
como também trabalhar constantemente para transformar suas necessidades em oportunidades, num
exercício diário de aproximação e acompanhamento da evolução e do relacionamento entre as duas partes.
Entre os clientes da Escala, estão Braskem, Grendene, Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho),
Costa do Sauípe,Tecnisa, Lojas Colombo, Unisinos, Bayer CropScience, Sonae Sierra Brasil (rede
internacional de shopping centers), Warner Home Entertainment, Grupo Zero Hora, Fundação
Bunge, Stuhlberger, entre outros.

E

m dezembro de 2006, ocorreu a fusão entre a agência de capital 100% nacional BorghiErh
Inteligência Criativa, comandada pelos sócios José Henrique Borhi e Erh Ray, e a multinacional Lowe. E
2007 foi o ano da consolidação da fusão. A partir daí, 2008,2009 e 2010 foram anos de crescimento
da agência. Em 2008 e 2009, a BorghiErh/Lowe comemorou a conquista de novas contas. A agência ganhou
novos clientes em processos de concorrência e também novas marcas dentro de clientes que já estavam
na casa, como Unilever e Brasil Foods, o que prova, mais uma vez, o reconhecimento do trabalho que vem
desenvolvendo. A agência saltou do 15 lugar em 2008 para o terceiro em 2009 de acordo com o ranking
Agências & Anunciantes e está entre as cinco maiores do País.
Com foco no conceito de "Ideia de Valor", que inspira criatividade e constrói marcas fortes e relevantes
para as pessoas e para as empresas, a BorghiErh/Lowe seguiu criando novos cases de sucesso para seus
clientes. Em 2009 e 2010, a agência destacou-se também pela conquista de importantes prêmios nacionais
e internacionais. Possui uma carteira invejável de clientes, nos quais se incluem Apex-Brasil; BIC; Boehringer
Ingelheim (Antistax, Anador, Pharmaton e Pradaxa); Brasil Foods (Doriana, Confiança e Cotochés); Caixa
Econômica Federal; Canais Globosat (GNT eVIVA); Dória Associados; Drogasil; FEI; Johnson & Johnson (K-X
Carefree e o.b.); Metlife; Ministério da Saúde; Newell Rubbermaid (Rubbermaid e Graco); Pobre Juan; Revista
Lola (Editora Abril); Sharp; Shopping Iguatemi; Skechers; Stan; Stella Artois (AmBev);Unilever (Knorr; Kibon;
Magnum; Cometto; Fruttare; Rexona; AXE; Clear; Close Up; Pepsodent; Skip; Drive;Vivere; Fofo; CIF; Comfort;
Family Godness e Smart Choice (Margarinas); Lifebuoy) UOL e 2001 Vídeo.
o
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mr. brain é uma agência de publicidade de Brasília, criada em 1998 pelos sócios Bruno Botafogo,
que também é diretor de atendimento e planejamento, e Ézio de Castro, diretor de criação.
Nesses anos, conquistou prêmios locais, nacionais e internacionais, sendo considerada uma
das mais criativas agências do Distrito Federal. No Prêmio Colunistas a agência já conquistou inúmeros
prêmios. Em 2010, foi destaque nos 25 anos do Colunistas de Brasília, e já foi a segunda agência mais
premiada no Colunistas de 2004,2005 e 2006, além dos inúmeros GPs.Também é a única agência do
Centro-Oeste e uma das poucas do Brasil a ter seis anúncios selecionados pela revista alemã Archive, uma
das mais conceituadas revistas de propaganda do mundo.

A mr.brain trabalha com o conceito de comunicação integrada, criando, produzindo e gerenciando
campanhas em mídias on e offline.
Bruno Botafogo atua no mercado publicitário há 18 anos e já passou por grandes agências, como
Pubblicità&Esquire, D&M Comunicação e McCann Erickson. Foi eleito Publicitário do Ano por duas vezes,
no XVI e no XXI Prêmio Colunistas Brasília. Já Ézio de Castro passou pelas agências Denison Brasil,
Standard Ogilvy & Mather e D&M Comunicação, em seus 15 anos de carreira.
Entre seus clientes, Autotrac, Governo de Minas Gerais (em consórcio com a Faz Publicidade), Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (em consórcio com a Faz Publicidade), Orca Veículos - Concessionária
Chevrolet do Grupo OCR OAB - DF, ABTH (Associação Brasileira Terra dos Homens), Rede de Ensino JK
(Faculdades e Colégio) e Grupo Linea - Inteligência Imobiliária.

Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 720, p. 47-73, mar. 2011.

