
Quem não está no ranking das 50 maiores investe em proximidade com os clientes e flexibilidade - inclusive na remuneração

Por GUILHERME AZEVEDO

Um movimento consistente e vigoroso
vem se insinuando no mercado brasi-

leiro de comunicação: a multiplicação dos
(bons) serviços realizados por pequenas
e médias agências de publicidade. Bene-
ficiado pelo crescimento econômico do
País, o avanço do segmento dos pequenos
e médios é a antítese necessária e muito
saudável de outro fato notável: o da cres-
cente concentração do mercado publicitá-
rio brasileiro em grandes grupos, normal-
mente com raízes internacionais, que de-
têm a totalidade, ou quase, das verbas mi-
lionárias dos mega-anunciantes.

"Há um aumento considerável do po-
der aquisitivo da população das classes C
e D, que até bem recentemente era con-
siderada simples massa de manobra. Pa-
ra agências menores, esse mercado apa-
rece como solução para o crescimento. Há
também um aprimoramento da formação
de material humano em escolas cada vez
melhores em nossa área e isso faz com que
a propaganda, não importa o tamanho da
agência, desenvolva projetos inteligentes,
em uma prova irrefutável de que também
se pensa além das fronteiras do eixo Rio-
São Paulo" analisa Humberto Mendes, vi-
ce-presidente executivo da Fenapro, a Fe-
deração Nacional das Agências de Propa-
ganda, que representa 18 sindicatos patro-
nais no Brasil e cerca de duas mil agências,

O fato é que as pequenas e médias
agências de todo o País, que represen-
tam a maioria do mercado (veja quadro
com os números do Cenp na pág.48), têm
lutado e ampliado seu espaço de atuação
com os mesmos instrumentos de gran-
des empresas: profissionais especializa-
dos e entrega de todas as disciplinas da
comunicação, as tradicionais e as novas,
digitais ou não. E com vantagens que jul-
gam também decisivas para o sucesso fi-
nal dos projetos: a proximidade natural
com o cliente, advinda de uma estrutu-
ra mais enxuta, que significaria compro-
misso maior; e flexibilidade, inclusive, na
hora de cobrar por seus serviços.

Os anunciantes pequenos, médios ou
grandes descobrem nas estruturas das pe-
quenas e médias agências uma série de
profissionais talentosos e experientes, que,
muitas vezes, evadiram conscientemente
das grandes agências porque já não eram
mais felizes lá. Também vão reconhecer
uma nova geração de profissionais de qua-
lidade que optou por medrar bem longe
do suposto glamour das grandes grifes
publicitárias e arriscar o próprio negócio.

"Trabalhei por mais de 20 anos como
diretor de arte em grandes agências e es-
tava muito angustiado porque o mundo
mudava e o negócio da propaganda, tam-
bém. Percebi, então, que não existia mais
nenhum modelo de agência em que gos-
taria de trabalhar no Brasil. Pensei: 'Vale
a pena tentar um novo modelo de negó-
cio'" recorda Valdir Bianchi, hoje sócio e
diretor de criação da EC Comunicação, a

agência que nasceria daquela angústia,
na virada de 2006 para 2007. "No come-
ço, éramos dois Mães, um designer, um
diretor de arte e nenhuma conta. Quer di-
zer, as únicas contas eram a do aluguel e
da luz" diverte-se Bianchi.

Com sede em São Paulo, a EC hoje em-
prega 40 funcionários e detém contas de
clientes de bom porte, como a constru-
tora Agre e a Livraria Cultura. E se estru-

tura para saltos ainda maiores, com a re-
cente chegada, por exemplo, de um dire-
tor de operações, Tiago Lara, responsável
por ordenar os processos, que passou a
integrar a sociedade ao lado dos funda-
dores Bianchi e Eduardo Foresti.

O publicitário Zuza Tupinambá, que
chegou a presidente da gigante Ogilvy
no Brasil, se desencantou com a grande
estrutura porque lhe pareceu que erra-
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Muitos Davis, poucos Golias

Existem inúmeras médias e pe-
quenas agências de publicidade in-
dependentes espalhadas pelo Brasil
que prestam serviços de qualidade
comparável - e, por vezes, superior
- aos das líderes do ranking nacio-
nal. Mesmo assim, elas não têm vida
fácil. Além de vencer os obstáculos
comuns a todas as empresas brasi-
leiras, como o excesso de impostos,
as pequenas e médias agências ain-
da enfrentam um inimigo por vezes
invisível: o preconceito.

Os mais ricos anunciantes do País
não podem deixar que a inexorável
marcha da concentração e da inter-
nacionalização, que fortalece as gi-
gantes, os segue quanto às boas op-
ções disponíveis de pequenas e mé-
dias agências, tanto nas principais
capitais como em cidades de eco-
nomia em ascensão. Seria saudável
para todo o mercado que muitos de-
les revissem a prática de considerar
apenas aquelas presentes na lista
— questionável sob diversos ângu-
los — das 50 maiores compradoras
de mídia, o que faz aumentar cons-
tantemente a fatia das verbas admi-
nistradas pelas líderes.

Números inéditos do Cenp publi-
cados nesta reportagem comprovam
que a maior e mais numerosa for-
ça empreendedora da publicidade

está na base da pirâmide. São pe-
quenas e médias agências as que
mais empregam e, em boa medida,
formam os talentos nacionais. E —
em movimento crescente —preser-
vam aqueles que não se adaptam
ao estilo inerente às grandes cor-
porações. Também são elas que se
dedicam em mais larga escala aos
pequenos e médios anunciantes de
hoje, que dependem de acertadas
estratégias de marketing e comu-
nicação para sobreviverem à selva
de pedra da concorrência globali-
zada, poderem almejar o pleno su-
cesso nos negócios e, assim, darem
sua bem-vinda contribuição à roda
viva da economia.

Alexandre Zaghi Lemos

vá num traço básico: o de estudar e ava-
liar pessoas muito pelo viés do consumo,
mercadológico, quando, em sua visão, era
urna questão muito mais sociológica. Daí,
decidiu construir a sua própria "tribo" a
Kwarup, fundada em 2007, em São Paulo,
hoje com 27 funcionários e contas como
as da PepsiCo e da Locaweb.

Especialização e proximidade
Zuza se orgulha de contar com um co-

legiado de especialistas, das mais diversas
origens e disciplinas, da Antropologia, da
Sociologia, do Meio Ambiente, da Educa-

ção, da Medicina, para exatamente preen-
cher o vácuo de consistência que percebia
na comunicação mais tradicional. "O publi-
citário acaba sendo mais intuitivo, mas só
intuição não basta; é preciso um pouco de
ciência, também" defende o sócio e diretor
de criação da Kwarup, ele mesmo de volta
à universidade, cursando o último ano da
graduação em Sociologia. "Estimulo todos
aqui da agência a agir da mesma forma."

Em seu caminho independente, atributo
muito valorizado pelas pequenas e médias,
Zuza conta que encontrou uma rede social
bem real, que o auxilia a produzir comuni-

cação eficiente. "Tenho descoberto uma
rede de talentos, de fotógrafos, designers,
artistas etc., que também estão procuran-
do espaço, e se colocam como alternativas.
Temos saído um pouco do universo tradi-
cional de produção publicitária."

Na agência Mood, de São Paulo, que vem
se destacando, entre outras, por campanhas
ousadas para a cerveja Devassa, a aposta es-
tá na oferta de serviços que abrangem toda
a grade da comunicação publicitária. "De-
senvolvemos uma cultura multidisciplinar,
mesmo: temos área de eventos, de promo-
ção, produção gráfica, operações e pla-

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.



nejamento clássico de mídia, com um pro-
fissional focado em out of home, um pro-
fissional que cuida só de brindes, além de
criação, planejamento e área digital. Fize-
mos um mix de profissionais" explica o só-
cio e presidente Augusto Cruz Neto.

Segundo Cruz Neto, que se orgulha da
formação cartesiana em Economia e co-
meçou no mercado financeiro, o objetivo
da agência, no pós-boom do reposiciona-
mento de Devassa e no ano em que com-
pleta cinco anos de vida, é se reorganizar
internamente, em termos de processos,
envolvendo seus 60 funcionários. E a am-
bição não é por tamanho. "Não almejo
fazer uma agência com 200, 300 funcio-
nários, atendendo dez contas grandes. A
Mood é uma butique. E começa a mos-
trar ao mercado que veio para ficar. Não
é uma aventura, embora sempre seja"
confia. Ele mesmo, entretanto, reconhe-

ce um contexto difícil para novas agên-
cias que queiram se estabelecer no País.
"O mercado é das grandes networks, com
três ou quatro players, e mais cinco a dez
butiques. Não tem jeito."

Atendimento individualizado
A agência 11:21, com escritórios no Rio

de Janeiro e em São Paulo, tem se posi-
cionado como uma agência que valoriza
a "simplicidade criativa" para seus clien-
tes, entre eles, a Recreio Veículos, rede de
concessionárias; e o Frigorífico Frisa. Se-
gundo o sócio e diretor de criação Gus-
tavo Bastos, a agência, com 22 funcioná-
rios, tem encontrado caminhos estratégi-
cos e criativos que geram resultado sem
verbas milionárias. Exemplo disso, diz
ele, é o trabalho desenvolvido para a Re-
creio, com uma comunicação mais bem-
humorada, avessa ao discurso imperativo

centrado exclusivamente no preço, que
tanto caracterizou (e ainda distingue) o
segmento automotivo.

Além do valor da independência, de
oferecer mais livremente o que se acredi-
ta, o publicitário cita também alguns be-
nefícios extras de calçar tamanho M ou P.
"Temos a vantagem do atendimento in-
dividualizado, mas com a experiência de
quem trabalhou em grandes agências. Vo-
cê conhece mais o cliente, tem uma rela-
ção muito próxima. O pessoal da Recreio,
por exemplo, está com a gente desde nos-
sa fundação, em 2006."

A agência Repense, lançada também
em 2006 e hoje com 150 funcionários, di-
vididos nas sedes de São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Curitiba, compartilha o valor de
estar sempre perto e disponível e de não
ter rendimento atrelado somente à com-
pra de mídia. "A proximidade e o envol-

vimento real dos sócios e diretores com
cada um dos nossos clientes e a não de-
pendência de investimentos necessaria-
mente advindos da mídia de massa viabi-
lizam a entrega de um trabalho verdadei-
ramente multidisciplinar, com maior im-
parcialidade nas recomendações estraté-
gicas" valoriza o presidente Otávio Dias.

Ele contesta aquela velha opinião for-
mada que impedia o trânsito de peque-
nos e médios para outros níveis econômi-
cos. "Não existe mais a distinção agência
grande igual a cliente grande, ou agência
pequena ou média igual a cliente peque-
no ou médio. Pois muitos anunciantes de
grande porte têm procurado agências com
perfil mais criativo e também agências com
perfil mais multidisciplinar e mais voltadas
para todo o universo das novas mídias di-
gitais, que, muitas vezes, ainda são pouco
exploradas pelas grandes agências." •

Foco: inovação
Grande parte das médias agências

surgidas no mercado brasileiro
nos últimos anos perseguem o
caminho da inovação e uma postura
multidisciplinar. "Nós temos um
foco: inovação. E, por meio dela, a
gente distribui para qualquer canal.
A idéia pode estar em qualquer lugar,
na embalagem, numa ação no ponto
de venda", sugere Valdir Bianchi,
da EC Comunicação. Segundo ele,
não há nenhum impedimento a um
trabalho primoroso de comunicação
na natureza de um anunciante.
"O relacionamento entre cliente
e agência está na identidade do
pensamento. Você pode ter uma
fábrica de tratores e ter uma
identidade e uma comunicação
superdiferenciada e invejável",
convida.

Augusto Cruz Neto, da Mood,
confirma a busca pela criação
perfeita: "Estamos presos apenas à
idéia e ao resultado. Não precisamos,
necessariamente, fazer mídia. Aqui
provocamos as pessoas a ter o melhor
diagnóstico para um problema".

Zuza Tupinambá, da Kwarup,
lembra que criatividade e
capacidade de planejamento não
estão atreladas ao tamanho do
faturamento e da estrutura e sim a
indivíduos capazes e motivados. "A
gente acredita na viabilidade de ser
uma agência de idéia. Para viabilizar
isso, é preciso investir muito mais
no talento, em cérebros do que em
braços. De nossos 27 funcionários,
20 são diretores."

Porém, para Gustavo Bastos,
da 11:21, agências do segmento
correm injustamente o risco de
ver corrompido o real valor da
simplicidade de uma idéia, que
muito difere de ser simplória: "Nossa
capacidade de criar coisas simples
não é incapacidade de criar coisas
complexas. Somos capazes de criar
as mesmas coisas que uma agência
grande. Essa é a nossa luta".
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1455, p. 46-48, 18 abr. 2011.
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