
Foco no planejamento 
Agências capixabas aproveitam o boom econômico para conquistar novas contas e crescer 
Por CARLOS LO PRETE 

Bia e Mario, da Set: chegada de novas contas deve garantir um crescimento de 50% este ano 

0crescimento econômico do Espírito 
Santo vem dando trabalho às agên-

cias capixabas, no bom sentido da expres-
são. Com novas empresas instalando-se 
no Estado, e grandes investimentos em 
diversos setores, as agências locais têm 
registrado crescimento de receita e nú-
mero de contas. Em todas elas o foco no 
planejamento é visto como um dos fato-
res importantes para um salto de qualida-
de, e os resultados têm sido vistos tanto 
no atendimento ao setor público quanto 
no setor privado. Entre as projeções das 
agências, a meta mais ambiciosa é a da 
Danza, que espera crescer aproximada-
mente 60% até o final de 2011, em com-
paração com o ano passado. "Acabamos 
de contratar um reforço de 12 novos pro-
fissionais, nas áreas de planejamento, 
criação, atendimento e mídia" adianta 
o diretor-presidente, Luiz Roberto Cam-
pos. A agência acaba de ganhar a conta 
da Prefeitura de Vila Velha, que vem se 
somar a clientes como TV Gazeta, Mul-
tiscan e Hospital Metropolitano, entre 
outros. Segundo o empresário, o refor-
ço nas contratações também vai para o 
núcleo de inteligência digital, com foco 
no monitoramento da mídias sociais e 
na integração das soluções off e online 
da agência. 

Na Set Comunicação, com os sócios 
Mario Guerra e Beatriz Loupart à fren-
te, a projeção é de fechar 2011 com um 
crescimento de 50% em relação ao ano 
passado, graças à chegada de novas con-
tas, como São Bernardo Saúde e Dadal-
to, grupo de varejo que havia deixado a 
agência, mas que retornou no ano pas-
sado. Anteriormente parcial, a conta da 

Luiz, da Danza: reforço na equipe da agência 

Dadalto agora volta integral à Set, que 
passa a responder pela comunicação da 
Dadalto Magazine, D&D Construção e 
Dacasa Financeira. "A comunicação no 
Espírito Santo tem muito foco no vare-
jo, com necessidade do apelo de compra 
imediata. É mais raro aparecer clientes 
investindo mais no institucional, mas a 
gente também tem muito cuidado com 
o institucional, e nosso brainstorming 
traz muito o lado do posicionamento 
do cliente no mercado" dizem Mário e 
Beatriz, que têm como meta construir 
uma comunicação de varejo que tenha 
credibilidade. A agência também é forte 
no setor imobiliário, onde atende clien-
tes como Cyrela, Barbosa Barros e Solar, 
entre outros. Para crescer mais ainda, a 
Set começa agora a ter foco também nas 
contas públicas, participando das lici-
tações do governo estadual e também 
de prefeituras. 

Na Ampla, comandada pela diretora 
geral Denise Botelho, a projeção é de 
também crescer por volta de 50% este 
ano, por conta das novas contas públi-
cas que chegaram após o resultado da 
última licitação do governo estadual, 
onde a agência ficou com oito secreta-
rias. Na área privada, a agência cresce 
com contas como Vale Espírito Santo e 
Grupo Fortlev, entre outras. "Nosso mo-
delo combina planejamento, com pes-
quisa e informação aliados à criativida-
de. É um modelo que está dando certo 
e nosso crescimento atesta a sua eficá-
cia. Além disso, nossas campanhas são 
pré-testadas, e os clientes enxergam is-
so como um diferencial a mais',' afirma 
Denise. Com sede em Pernambuco, o 

escritório capixaba da Ampla já repre-
senta 25% do faturamento do grupo e, 
na avaliação de Denise, vai aumentar 
ainda mais: "O Espírito Santo está cres-
cendo acima da média em todos os as-
pectos, e, além disso, a classe C também 
está crescendo muito por aqui. E, nes-
te cenário, a Ampla vem se destacando, 
porque já é vista como uma agência lo-
cal, e não como uma agência de fora." 

Otimismo 
A MP Publicidade, uma das mais anti-

gas do mercado capixaba, também saiu 
vencedora da licitação estadual e está 

projetando para este ano um crescimen-
to de 30% em relação ao ano passado. A 
agência de Marília e Pierre Debbané es-
tá completando 24 anos de atuação. En-
tre os clientes mais antigos estão a rede 
Hortifruti, com lojas no Espírito Santo 
e Rio de Janeiro, além da incorporado-
ra Cittá. Já entre os clientes novos desta-
cam-se a rede de supermercados Extra-
bom, a rede de varejo de tintas PoliTin-
tas. A agência também saiu vencedora 
da licitação do governo estadual, con-
quistando mais uma secretaria. "Esta-
mos otimistas. O primeiro semestre foi 
meio difícil, meio travado, mas agora o 
ambiente parece mais favorável" anali-
sa Pierre. Segundo ele, o Espírito Santo é 
um Estado "promissor". "O ambiente de 
negócios está muito bom graças a toda a 
condição de inserção da economia. Por 
conta dos portos, o Estado é muito vol-
tado para o mundo, tem essa visão glo-
balizada e está acostumado com esta 
perspectiva abrangente" avalia. 

Meio a meio 
Na AQuatro, comandada pelas irmãs 

Silvely e Sylvieni Guaitolini, a perspec-
tiva é de manter o faturamento do ano 
passado, quando o crescimento foi de 
aproximadamente 30%. "Houve uma pe-
quena desaceleração e o ano de 2011 
ainda não está definido do ponto de vis-
ta da conjuntura, por conta dos proble-
mas nos Estados Unidos, Europa, Japão. 
Está sendo um ano difícil" avalia Silve-
ly. O portfólio da agência, atualmente, 
é dividido meio a meio: 50% de clientes 
no setor público e 50% de clientes no se-
tor privado. No setor público destacam-
-se o governo estadual e a prefeitura da 

Silvely e Sylvieni, da AQuatro: portfólio dividido entre clientes do setor público e do setor privado 
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Denise, da Ampla: crescimento da agência atesta eficácia de um modelo que esta dando certo 

capital. No setor privado, a carteira da 
agência inclui clientes importantes co-
mo Shopping Vitória, Grupo Águia Bran-
ca e Centro Educacional Charles Darwin, 
entre outros. Apesar da conjuntura in-
ternacional, as perspectivas são boas, 
segundo as sócias. "O Espírito Santo é a 
bola da vez. O dinheiro está circulando 
muito mais e já somos a terceira capital 
do País em consumo da classe A" afirma 
Silviene, acrescentando: "As perspecti-
vas são boas e transformamos tudo isso 
em trabalho." Para melhorar ainda mais 
a situação, Silviene defende que é pre-
ciso mudar o cenário de falta de regio-
nalização das verbas federais de mídia. 
"Dividir melhor as verbas federais con-
tribui para melhorar a visibilidade da co-
municação. O capixaba é quem fala me-
lhor para o capixaba" analisa. 

Assertividade 
Também na Prisma a análise é de que 

a conjuntura internacional precisa ser 
avaliada com bastante cautela. "Em 2009 
e 2010 o mercado ficou meio estagnado, 
e agora está voltando forte. Mas com as 
crises na Europa e nos Estados Unidos é 
possível haver novamente um impacto 
por aqui, já que muitas empresas locais 
são fortemente voltadas para o comér-
cio exterior" avalia o diretor executivo da 
agência, Marco Machado. Ainda assim, a 
agência prevê crescer cerca de 30% este 

ano. Entre os principais clientes da Pris-
ma estão a conta regional da Garoto, e 
também a Prefeitura Municipal de Serra, 
o Grupo Fibra, de segurança privada, a 
construtora Metron e a Coimex Capital, 
empresa de investimentos. Com 25 anos 
no mercado, a Prisma faz parte do grupo 
Prix, uma holding capixaba do setor de 
comunicação e marketing que reúne cin-
co empresas: Prisma (propaganda), Bits 
(agência digital), Equipe (eventos), Ati-
tude (educação executiva) e Cin (classi-
ficados inteligentes). "Por fazer parte de 

um grupo, a Prisma se capilariza mais e 
agora está muito forte em planejamen-
to. O papel do marketing nos dá asser-
tividade maior e é nisso que a gente es-
tá apostando para se fortalecer cada vez 
mais" conclui Marco. 
Segunda agência 

Na Artcom, que tem 15 anos de atua-
ção no mercado local, a perspectiva é 
de crescer cerca de 20% este ano, com 
a chegada de novas contas, como o Vi-
tória Apart Hospital, um novo conceito 

de internação hospitalar, e também a 
abertura da 707, a segunda agência do 
grupo, que foi criada para fazer o aten-
dimento de clientes concorrentes. Com 
expertise em contas de prefeituras co-
mo Anchieta e Cachoeira, além da Câ-
mara Municipal de Serra, a agência se-
gue trabalhando para crescer no setor 
público. "Este é um ano de muitas lici-
tações e estamos em todas, participan-
do competitivamente com nossa equipe 
especializada" afirma Marli Lourenço, 
sócia-diretora de planejamento, ao la-
do do diretor de criação, Tato Barbosa. 
"Construímos uma estrutura única pa-
ra oferecer aos clientes as melhores fer-
ramentas. Com isso, a gente oferece um 
atendimento 360, planejado e focado em 
todas as frentes da comunicação" com-
pleta. A agência, que também atende o 
grupo de varejo Roncetti e o hotel Senac 
da ilha do Boi, entre outros clientes, tem 
ainda parceria com a F/Nazca para aten-
der o Carrefour e com a Leo Burnett pa-
ra atender a construtora Rossi no Esta-
do. "O Espírito Santo está passando por 
um momento único. Está todo mundo 
vindo para cá e temos que correr atrás 
desses desafios" conclui a empresária. 

Branding 
Na R/Com, que deve crescer cerca de 

10% este ano, a novidade fica por con-
ta da chegada da conta do Shopping Maria Ângela, da Contemporânea: objetivo de ter excelência no atendimento às contas públicas 

Na MP, Pierre e Marília Debbané, com a diretora de criação Mônica Debbané: cenário promissor 
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Marco, da Prisma: agência do Grupo Prix deve 
crescer 30% em relação ao ano passado 

Boulevard, em Vila Velha, empreendi-
mento que vai ficar pronto no ano que 
vem e que deverá dar uma projeção ain-
da maior à agência. Segundo o presiden-
te da empresa, Rodrigo Pimenta, nos úl-
timos dois anos a R/Com está adotando 
um perfil mais estratégico. "Nosso exper-

tise e informações qualificadas estão nos 
levando mais para o branding, que é on-
de está aumentando a demanda e onde 
dá para ser estratégico sem perder a cria-
tividade" explica. "Resolvemos focar na 
nossa essência, que é o pensamento es-
tratégico. A nossa própria criatividade é 
estratégica. A gente não faz para ganhar 
prêmios, mas acaba ganhando" comple-
ta. Segundo ele, a migração para o bran-
ding também tem relação com a dificul-
dade de se praticar uma remuneração jus-
ta num ambiente em que muitas vezes a 
concorrência pratica descontos num pa-
tamar que inviabiliza a rentabilidade do 
negócio. Entre outros clientes importan-
tes, a R/Com também atende a Petrobras 
regional e, segundo Rodrigo, também tem 
foco no setor público: "As contas gover-
namentais não eram o nosso foco inicial, 
mas foram uma consequência natural 
do trabalho que a gente vinha fazendo." 

Regionalização 
Na Prósper, que pretende crescer por 

volta de 35% este ano, a inauguração de 
uma filial, ou "posto avançado" em Li-
nhares, no norte do Estado, vai de encon-
tro ao projeto de posicionar a empresa 
como uma agência regional. Segundo o 
diretor presidente, Rimaldo de Sá, a em-
presa está se posicionando para atender 
um triângulo que vai desde Campos, no 
norte fluminense, até Governador Vala-
dares, na Zona da Mata mineira, e Ilhéus, 
no sul da Bahia. "Qualificamos uma rede 
de parceiros e fornecedores para entre-

garmos soluções 360 num mercado que 
vai muito além da capital, onde estamos 
sediados. Com isso, a Prósper tem sido 
muito procurada por quem está chegan-
do de fora, mas claro que existe também 
um trabalho muito forte de prospecção 
e posic ionamento no mercado regio-
nal" explica Rimaldo, cuja carteira in-
clui clientes como Refrigerantes Coroa, 
Grupo Orletti, da área de concessioná-
rias, e Grupo Sellaro, de indústria e co-

mércio de móveis, entre outros. Recen-
temente, a agência também conquistou 
novos clientes, entre eles concessioná-
rias Audi e Kasinski, além da construto-
ra Ecovilla e do empreendimento Jardim 
dos Lagos, em Linhares. 

Ambiente institucional 
Na Contemporânea, o foco agora es-

tá totalmente nas contas públicas, mas 
ainda este ano a agência pretende voltar 

Tato e Marli, da Artcom: abertura de segunda agência para atendimento de contas concorrentes 
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ração das Indústrias do Espírito Santo, a 
rede de farmácias Santa Lúcia e o Sho-
pping Jardins, localizado no Jardim da 
Penha, região nobre da capital capixa-
ba. Nos anos 90, a Criativa fez história ao 
trazer dos Estados Unidos para o Brasil a 
campanha "Câncer de mama no alvo da 
moda" que mobilizou o País em torno da 
importância do autoexame como fator de 
prevenção da enfermidade. A campanha 
rendeu à agência um prêmio Marketing 
Best, além do orgulho de ter comandado 
este grande esforço de utilidade pública. 

a prospectar contas privadas. A empre-
sa comandada pela diretora geral Maria 
Ângela Galvão já chegou a responder, em 
2007, pela comunicação de 25 órgãos do 
governo estadual, entre secretarias, de-
partamentos e empresas estatais, mas 
atualmente responde por 14. "Já tive-
mos muitas contas privadas importan-
tes, mas decidimos focar no setor público 
este período. Nosso compromisso é com 
um trabalho de qualidade, que seja re-
conhecido, queremos ter excelência no 
atendimento às contas públicas. A gen-
te construiu uma marca de eficiência, 
dedicação e resultado" resume Maria 
Ângela, acrescentando que a melhoria 
do ambiente institucional nos últimos 
anos, com uma administração estadual 
que está sendo bem avaliada, vem pro-
piciando um ambiente favorável aos ne-
gócios como um todo no Estado, com re-
flexos em todos os setores da economia. 
"O Espírito Santo é mais pujante do que 
muita gente imagina. As pessoas de fo-
ra ainda desconhecem o que está acon-
tecendo de bom por aqui, e os negócios 
da comunicação tendem a crescer jun-
to com o Estado" conclui. 

Rodrigo, R/Com: direcionamento leva agência 
para branding e perfil mais estratégico 

Flávia, da Criativa: agência testa novos modelos de remuneração, com base em resultados 

Novos paradigmas 
Na Criativa, o foco continua no setor 

privado, mas a agência também tem par-
ticipado de licitações públicas. A presi-
dente da agência, Flávia Rodrigues, ava-
lia que o momento é de otimismo, com o 
crescimento econômico do Estado, mas 
ressalta algumas dificuldades do merca-
do, como a tendência de diminuição das 
verbas, não só em nível local. "Em todo 
o mundo, o cliente hoje quer resultados 
com custos cada vez mais baixos, então 
estamos buscando novos modelos de re-
muneração, com base em resultados" ex-
plica Flávia. Com forte expertise no aten-
dimento a construtoras, a agência tem no 
setor clientes como Metron, Proeng e Sá 
Cavalcante, entre outros. E é justamen-
te neste setor que a Criativa está testan-
do novas formas de remuneração, entre 
elas a de participação percentual sobre as 
vendas. Todos os anos, ao voltar do Fes-
tival de Cannes, Flávia organiza um café 
da manhã workshop com todos os clien-
tes da agência, onde o objetivo é mos-
trar a eles para quais caminhos a comu-

nicação está indo. "É preciso identificar 
em que ponto a agência pode contribuir 
com o cliente. Atualmente, a forma de 
o cliente se comunicar é também a sua 
forma de se relacionar" completa Flávia, 
cuja carteira de clientes inclui também 
a cooperativa de crédito Sicoob, a Fede-

Rimaldo, da Prósper: modelo de atendimento 
regional vai do norte do Rio ao sul da Bahia 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Espírito Santo, São Paulo, p. 8-11, 29 ago 2011.




