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ecorrente, esse debate teve início há mais de duas déca-
das, quando grandes grupos multinacionais de comuni-
cação, até então interessados na propaganda, passaram a 
adquirir empresas especializadas: promoções, marketing 
direto, relações públicas, entre outras. Mas tal discussão 

permanece, e a recente integração a esses mesmos grupos de algu-
mas das mais destacadas agências digitais do País — Gringo e Fbiz — 
torna-a atualíssima no mercado da comunicação digital. 

Reaparece, então — agora particularizada para esse universo —, 
uma questão ainda sem resposta definitiva: ao assumirem maiores 
dimensões ou alcançarem mais visibilidade, as agências digitais se-
rão incluídas nesses grupos ou é possível conciliar competitividade 
com independência? Ouvimos representantes de algumas das agên-
cias — das poucas ainda independentes já com porte significativo —, 
hoje colocadas diante desse dilema. 

"Acredito cada vez mais na independência e no foco no digital, in-
visto para fortalecer esse modelo", garante Max Petrucci, presidente 
da agência Garage. "Os grandes grupos — no Brasil, especialmente 
—, vivem principalmente da mídia, seja via comissões, e cada vez 
mais viaí BV (Bonificação sobre Volume). Não sei se uma agência que 
ingressa em um grande grupo conseguirá estabelecer uma estratégia 
na qual a mídia recebe porção minoritária das verbas", justifica. 

Tal afirmação provém de alguém já com a experiência oposta (em-
bora em um grupo com capital predominantemente nacional): em me-
ados de 2006, o grupo ABC — na época, denominado Ypy —, coman-
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dado por Nizan Guanaes, comprou o controle 
acionário da então recém-fundada Garage, rea-
dquirida no ano seguinte pelo próprio Max. Ele 
reconhece ter sido prematura essa associação, 
pois, assim como a Garage era nova, o grupo 
que a adquiriu não tinha ainda uma estrutura 
de holding bem definida. "Acho, porém, que 
nossa visão mostrou-se correta, pois acabamos 
crescendo e alcançando boa dose de sucesso 
atuando de forma independente", destaca. 

Já agência Lov, afirma o sócio presidente 
João Muniz, recebeu, em sua trajetória inicia-
da em 1999, diversas propostas provenientes 
de grupos interessados em sua aquisição. 
Ele não aceitou nenhuma, por considerá-las 
calcadas basicamente em motivações finan-
ceiras, e desprovidas de idéias capazes de 
garantir à sua agência a condição de player 
do desenvolvimento dos projetos de comuni-
cação com papel condizente com o atual está-
gio de desenvolvimento da disciplina à qual 
ela se dedica. "Não vi nenhuma proposta que 
visasse à criação de uma operação na qual 
o pensamento tradicional da publicidade 
combinasse com o pensamento digital, hoje 

necessário em todo o raciocínio da comuni-
cação", ressalta Muniz. 

Novos negócios? 
A opção da integração a um grupo não é, porém, 
enfaticamente descartada pelos donos das prin-
cipais agências digitais ainda independentes. É, 
até, defendida por Marcelo Tripoli, presidente de 
uma das maiores entre elas: a iThink. 

Essa agência, afirma Marcelo, por enquanto 
não faz parte de um grupo não porque aposta 
na independência, mas por não ter ainda en-
contrado um parceiro que lhe permita manter 
seu modelo de atuação, cujo objetivo é agregar 
valores às marcas dos clientes fazendo-as tam-
bém entregar valores — por exemplo, via conte-
údo ou entretenimento — a seus consumidores. 
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Encontrar um parceiro desse gênero entre os 
grandes grupos não é tarefa simples, reconhece 
Tripoli. Mas também não é impossível: "A mídia 
está se fragmentando, o consumidor está mudan-
do e os grandes grupos precisam ampliar suas re-
ceitas provenientes de ações fora da mídia", diz. 
"Estamos mantendo algumas negociações e, em 
um futuro não muito distante, a iThink poderá 
fazer parte de um grupo", acrescenta. 

E devem realmente ocorrer, no Brasil, novos 
processos de integração a grandes grupos de 
agências por enquanto independentes, prevê 
César Paz, presidente da Associação Brasileira 
das Agências Digitais (Abradi). "Mas o ritmo 
dessas aquisições deve ser bem menor agora, 
até porque não existem muitas agências capazes 
de interessar aos principais grupos, que tam-
bém já realizaram várias aquisições", pondera. 

Ele próprio protagonizou um desses proces-
sos - a agência por ele criada, a AG2, foi com-
prada pelo grupo Publicis em meados do ano 
passado. César considera quase inexorável a 
adesão das agências independentes a esse mo-
vimento. "Creio existir até uma confluência de 
interesses: para um empreendedor, ser adqui-
rido por um grande grupo é algo aspiracional, 
que lhe permite não apenas receber por seu 
investimento, mas também garantir melhor o 
futuro da agência", ele justifica. "Haverá agên-
cias independentes, mas provavelmente mais 
especializadas em determinadas ferramentas e 
atividades, como redes sociais, planejamento e 
compra de mídia, games ou search", pondera o 
presidente da Abradi. 

Em agências mais novas, esse interesse na 
especialização pode, aliás, focar segmentos 
muito específicos: lançada oficialmente em 
março último, a Ioiô Digital, da cidade de Cam-
pinas, aposta no filão dos videocases (cases 
detalhados por meio de vídeos). "Identificamos 
carência nesse segmento", justifica Gustavo 
Andrade, diretor da Ioiô Digital. 

Essa nova agência aposta também em mode-
los diferenciados de remuneração: por exem-
plo, fees pré-pagos, definidos a partir de um 
planejamento inicial, e consumidos gradativa-
mente, a partir das ações efetivamente deman-
dadas. "O cliente acompanha diariamente a 
evolução do saldo de seu fee", detalha Gustavo. 

Braço no mercado do marketing de um grupo 

composto também pela empresa de tecnologia 
Eccen — cujo atendimento, aliás, constituiu 
a base de seu expertise em comunicação —, a 
Ioiô Digital quer, porém, posicionar-se também 
como agência completa de comunicação digital. 
"Nos próximos meses, pretendemos conquistar 
uma média de dois clientes por mês", afirma 
Gustavo. A Universidade Estadual de Campinas 
é um dos clientes para os quais a nova agência já 
desenvolve alguns projetos. 

Outras possibilidades 
O aguçamento do apetite dos grupos multina-
cionais pelas agências locais parece conseqü-
ência natural da crescente relevância do Brasil 
no atual contexto de economia e comunicação 
globalizadas. "E eventos como a Copa do Mun-
do de 2014 e a Olimpíada de 2016 aquecerão 
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ainda mais a demanda por projetos de comu-
nicação no mercado brasileiro", observa Tiago 
Ritter, presidente da W3haus. 

No entanto, Ritter pondera que há espaço 
não apenas para as agências integradas aos 
grupos, mas também para operações inde-
pendentes, que nesse confronto podem até 
dispor de uma vantagem competitiva: "São 
muito mais ágeis", compara. 

Atualmente com 105 funcionários aloca-
dos em escritórios em Porto Alegre e em São 
Paulo, a W3haus, afirma Ritter, registra já há 
algum tempo índices anuais de expansão de 
receita bastante significativos - algo entre 
70% e 80% —, e deve este ano crescer mais 
de 60% em relação a 2010. "No início deste 
ano, até fechamos um escritório que mantí-
nhamos em Londres para nos focarmos mais 
no Brasil", conta. 

Na Garage, afirma Max, o crescimento dos 
negócios no decorrer deste ano deve superar 
25%. Ele afirma estar cada dia mais convicto 
da eficácia do modelo da independência — e 
do foco específico na comunicação digital —, 
mas também avalia alternativas capazes de 
"conferir musculatura" à sua agência; entre 
elas, inclui até uma associação com uma rede 
internacional, desde que ela se dedique espe-
cificamente à comunicação digital. 

Há ainda, continua Max, a possibilidade de 
parcerias com agências de publicidades inte-

ressadas em fortalecer sua entrega digital (a 
própria Garage já manteve uma parceria desse 
gênero com a Talent). "E pode-se pensar tam-
bém em fusões com outras agências indepen-
dentes", acrescenta. 

Recorreram a essa alternativa da fusão as 
agências Tesla e Adbat, que em julho se uni-
ram para criar a Adbat/Tesla. Adilson Batis-
ta, presidente dessa nova agência, percebe, 
no mercado nacional, amplo espaço para o 
desenvolvimento dos negócios de agências 
digitais, independentes ou não. "Ainda há 
segmentos de mercado completamente desas-
sistidos nessa área; por exemplo, imobiliário e 
bens de consumo", ele especifica. 
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Com experiência anterior em uma agência 
integrante de um grande grupo — foi vice-
presidente da Wunderman —, Batista crê, 
porém, que as agências independentes inte-
ressadas no aproveitamento desse potencial 
devem atender a alguns requisitos: "Precisam 
ser mais rápidas nas negociações, mais ágeis 
nas entregas, e pensar de forma mais simples 
quando têm um briefing para ser trabalhado." 

Na opinião de Batista, devem ocorrer no-
vas fusões entre agências digitais brasilei-
ras: "O nome do jogo agora é escala, e não dá 
para competir sem volume de receita e bons 
ativos, como profissionais de ponta, investi-
mento em pesquisas de mercado, estratégia e 
criação fortes." 

Qualidade competitiva 
Fortalecendo-se no mercado brasileiro da co-
municação digital a partir das aquisições, os 
grandes grupos seguirão, contudo, precisando 
disputar espaço com agências independen-
tes também bastante fortes, prevê Muniz, da 
Lov. "As agências dos grandes grupos podem 
ter mais facilidade de acesso a pesquisas e a 
cases de outros mercados, mas, em termos de 
capacidade, não há diferenças entre elas e as 
independentes. E essas últimas também têm 
suas vantagens, como a maior agilidade", ele 
compara. 

A Lov, projeta Muniz, obterá este ano incre-
mento de negócios — relativamente a 2010 — 
superior a 50%, e assim obterá uma receita si-
tuada na faixa entre R$ 13,5 e R$ 14 milhões. 
"E além da AgênciaClick (integrante do grupo 
Isobar), o ranking divulgado do Ibope com as 
50 maiores agências do País — pelo critério da 
compra de mídia no primeiro semestre — traz 
apenas mais uma agência digital: a Lov, que é 
independente", destaca. 

Já a iThink, diz Tripoli, registra há algum 
tempo taxas anuais de crescimento superio-
res a 30%. Para ele, agências independentes 
podem manter-se relevantes no mercado na-
cional, e até mesmo atender a grandes multi-
nacionais (na própria iThink, o rol de clientes 
hoje inclui multinacionais do porte de Nestlé, 
Santander e Johnson & Johnson). "Sendo inde-
pendente é, no entanto, mais difícil assegurar 
negócios maiores nesses clientes", ressalva. 
"Fazer parte de uma estrutura global é interes-
sante para nossa estratégia. As marcas mais re-
levantes são globalizadas, e querem agências 
também globalizadas", enfatiza Tripoli. 

Mas para Ritter, da W3haus, mesmo alinhando 
globalmente sua comunicação, muitas marcas 
buscam parceiros capazes de aproximá-las mais 
dos públicos locais dos países em que elas atuam. 
"E quem é melhor pode fazer isso é uma agência 
independente", diz. Para atender a essa deman-
da proveniente de grandes marcas, as agências 
independentes precisam assegurar -lhes serviços 
com qualidade compatível com suas necessida-
des: "As agências brasileiras recentemente ad-
quiridas por grandes grupos foram compradas 
justamente pela qualidade de sua entrega", ob-
serva Ritter. • 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 32, p. 38-43, set. 2011.




