
Agora é preciso 
falar de negócios 
Por anos, as agências digitais brilharam na onda do mercado, mas muitas não 

aprenderam a fazer negócios. E a hora da cobrança chegou 
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Muitos jovens que abriram uma agência 
de publicidade digital há dez anos e 

se diferenciaram pela criatividade e quali-
dade do trabalho tiveram uma chance de 
ouro para conquistar projetos de grandes 
clientes e tornarem-se milionários antes 
dos 30 anos. Atuando em um mercado 
que ano após ano crescia a taxas de dois 
dígitos, eles construíram seus pequenos 
impérios muitas vezes sem se preocupar 
com a estrutura dos castelos. 

Mas o cenário mudou. E muitos desses 
castelos estão prestes a desmoronar. Essas 
agências atuam em um mercado que tem 
quase 2,8 mil empresas no Brasil, conside-
rando-se dados da Associação Brasileira 
das Agências Digitais (Abradi), mas a lis-
ta de grandes não passa de duas dezenas. 
Todas disputam um mercado que deve 
girar em torno de R$ 3 bilhões, de acor-
do com o IAB-Brasil que considera tanto 
a compra de mídia quanto buscas. Para a 
Abradi, que não conta mídia, o valor che-
gou a R$ 1,51 bilhão (confira gráfico). Os 
valores demonstram que o mercado atin-
giu um importante patamar de receitas, 
fator que, aliado à maior atenção que as 
empresas do exterior passaram a ter em 
relação ao Brasil tornaram a "brincadei-
ra" do digital muito mais séria. 

As empresas que negligenciaram, no de-
correr do tempo, a necessidade de ter um 
negócio bem gerido, com processos defi-
nidos, relações de longo prazo com clien-
tes e funcionários, e clareza de objetivos na 
hora de investir, precisam correr atrás do 
tempo perdido. A questão é se elas terão 
tempo de fazer isso. "A maioria das agên-
cias não está preparada. Poucas se enxer-
gam como um negócio estruturado. Elas 
foram crescendo de maneira desestrutu-

rada, sem plano de negócios, sem modelo 
financeiro definido" afirma Adilson Batista, 
sócio-presidente da Adbat/Tesla. 

"Estamos passando a fase da internet co-
mo inovação para a era da internet mains-
tream. Hoje já falamos com 82 milhões de 
brasileiros. Quando entramos em um cená-
rio desses, questões como produtividade, 
capacidade de entrega e escala se tornam 
essenciais" reitera Fernando Taralli, presi-
dente da VML Brasil. 

Tentações do mercado 
Para Batista, da Adbat, há falhas estru-

turais graves na maneira como elas foram 
geridas no passado. "Uma das questões 
mais graves é que elas não têm um plano 
de investimento em seu próprio negócio. 
As agências não têm visão estratégica e não 
sabem em que áreas precisam investir para 
continuar crescendo. Não sabem se devem, 
por exemplo, investir em pesquisa, com-
pra de software, profissionais estratégicos. 
Não sabem o que vai dar retorno" analisa. 

"O mercado tem uma mistura bombás-
tica que envolve empresas que se criaram 
na crença de jovens empreendedores que 
cresceram de forma muito acelerada na últi-
ma década e um negócio que é muito com-
plexo por natureza, pois envolve tecnologia 
e mudanças extremas em pouco espaço de 
tempo. Naturalmente, houve muita fragili-
dade na gestão" concorda César Paz, presi-
dente da AG2 Publicis Modem e da Abradi. 

Na opinião de Marcelo Trípoli, presi-
dente da iThink — agência ainda inde-
pendente que tem sido intensamente co-
biçada por grupos estrangeiros —, o tem-
po cuida de separar o joio do trigo. "Há 
uma variação grande entre agências di-
gitais bem e mal geridas. As margens es-

tão ficando menores e quem não cuida 
da gestão, quebra. As mais organizadas 
sobreviveram. As outras, que não fazem 
orçamento e controle de custos, acabam 
tendo prejuízos em vários projetos e mui-
tas não existem mais" aponta. Mas ele diz 
que houve atraso no processo. "As agên-
cias cresceram muito e em um ambiente 
de incerteza e não puderam dar a aten-
ção necessária. Agora é unânime que é 
preciso buscar essa evolução" proclama. 

O pensamento de curto prazo muitas 
vezes tem a ver com as tentações do mer-
cado. "A agência se sente obrigada a fazer 
certas coisas porque o ambiente está pro-
pício para negócios. Agora, a moda é fazer 
aplicativo para iPhone, e todo mundo es-
tá fazendo, sem entender bem o porquê. 
Algumas agências ganham dinheiro com 
isso, mas quando vamos olhar o que foi 
produzido, aquilo não mexeu com o ne-
gócio do cliente" critica Fabiano Coura, 
diretor de planejamento da R/GA. 

A falta de visão de negócios de algu-
mas agências impactou, por exemplo, o 
tipo de solução oferecido para os clientes 
e a relação estabelecida com eles. Idéias 
de "fumaça" muitas vezes mascararam a 
oferta de uma solução mais estratégica. 
Desta maneira, muitas agências acaba-
ram relegadas ao papel de parceiros tá-
ticos e não estratégicos — algo que refle-
te no modelo job-a-job que predominou 
no mercado. "No passado, a maior par-
te dos clientes trazia para agências pro-
blemas de comunicação. Hoje eles têm 
problemas de negócios. Diante disso, a 

adaptação das agências precisa ser mais 
rápida. Sem perfumaria. Mas a maior par-
te das agências continua estruturada pa-
ra resolver problemas de comunicação. 
Muitas delas se apegam à mídia para re-
solver problemas de negócios, o que nem 
sempre é a melhor opção" afirma Coura. 

E agora, o que fazer? 
Enquanto as agências correm atrás do 

prejuízo, as conseqüências estão surgindo 
e podem afetar os negócios antes que mui-
tas delas tenham tempo de se estruturar. 
"Daqui para frente, dificilmente elas irão 
manter o ritmo de crescimento. Quan-
do você não tem práticas administrati-
vas consolidadas não dá para evoluir. No 
mercado pontocom isso foi muito comum. 
Muitas empresas adquiriram massa, mas 
tiveram que retroceder. O Buscapé, por 
exemplo, investiu em práticas adminis-
trativas e manteve seu crescimento con-
solidado, tanto que comprou outras em-
presas nascidas na mesma época, como 
a Bondfaro. O mesmo movimento pode 
ocorrer com as agências" aposta Batista. 

Outra conseqüência é uma possível des-
valorização das empresas que estão sendo 
requisitadas pelos grupos estrangeiros. "As 
holdings levam em conta questões como 
a saúde financeira e o grau de formalida-
de das relações trabalhistas. Assim, muitas 
agências acabaram sendo vendidas por va-
lores mais baixos" afirma Trípoli, da iThink. 

A chegada dos grupos estrangeiros é 
um dos principais fatores que obrigaram 
as agências digitais a correr atrás do pre-
juízo. "Essas empresas estrangeiras, como 
R/GA e Possible, têm um pensamento de 
estar no mercado daqui a dez anos e não 
de usufruir do crescimento agora" salienta 
Batista. "Em um ano e meio de operação, 
o foco está na aquisição dos melhores ta-
lentos. Em linha com a estratégia traçada 
em Nova York, queremos manter um cres-
cimento sustentável e não cair em tenta-
ções do mercado" reforça Coura. "A única 
coisa que não temos de fazer é ser o que 
outras já são. Se fosse assim, seríamos uma 
área gigante de mídia. Mas o foco da R/ 
GA é outro" completa. Segundo ele, ape-
sar de abrir mão de diversos tipos de pro-
jetos, a agência já conseguiu pagar todo o 
investimento feito e passou a ser lucrativa. 

Já falando de cenário de médio prazo, 
a conseqüência deverá ser a consolidação 
do mercado. "As agências vivem um con-
flito de modelos de negócio e de gestão. 
O momento é de definição de quais se-
rão os players que irão trabalhar para os 
principais clientes. As que tiverem melhor 
gestão irão suplantar as outras" diz Paz. 

Taralli faz outra observação: "Há mui-
tos players pequenos e médios que não sei 
como viverão em uma realidade no qual 
o digital será 20% do budget dos clientes, 
que irão exigir o mesmo padrão de qua-
lidade da propaganda." Ele acredita que, 
quando o País atingir esse ponto, o mer-
cado será mais parecido com o norte-
americano. "Lá, existem quatro ou cin-
co grandes players que disputam todos 
os grandes projetos, como AKQA, VML e 
R/GA. Devemos migrar para esse cená-
rio e queremos estar nesse meio" afirma. 

Reação tardia? 
Nesse debate, a pergunta que se faz é: 

quais são as agências organizadas e quais 
as desorganizadas? Muitos profissionais 
consultados por Meio & Mensagem não 
citaram nomes, mas alguns deram pistas. 
Taralli por exemplo, respeita muito Agên-
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ciaClick Isobar e Fbiz. "Os demais preci-
sam se reposicionar e buscar know-how 
de negócios e tecnologia" afirma. Já Trípoli 
acredita que as dez principais agências do 
mercado têm estruturas formais, proces-
sos internos adequados e projetos de go-
vernança. "Elas são bem geridas" garante. 

Sobre a velocidade com que a mudan-
ça de comportamento delas tem ocorrido, 
as opiniões divergem. "As agências digi-
tais já estão se mexendo. Muitas estão li-
derando a comunicação de grandes clien-
tes. O grande prêmio para as que conse-
guiram se estruturar foi a conquista do 
espaço de parceiras estratégicas na co-
municação dos clientes. Isso aumenta a 
receita, mas também a motivação de es-
tar envolvido no projeto" aponta Trípoli. 

Para Coura, da R/GA, poucas agências 
estão sabendo trabalhar diante desse novo 
cenário. "Não dá para transformar pessoas 
e visões do mercado na mesma velocidade 
em que as coisas fluem" diz. Batista afir-
ma que com a crise de 2008 as agências 
começaram a tomar mais cuidado com a 
gestão de custos, controles de investimen-
tos. "Elas estão tentando se estruturar às 
pressas, mas esse movimento é muito tar-
dio" analisa. De acordo com ele, as agên-
cias digitais já compradas estão mudando 

seu modelo de negócios à força. 
Não se sabe se à força ou não, mas muitas 

agências tiveram ou terão mudanças estru-
turais. A VML, por exemplo, terá novos exe-
cutivos para ajudar a gerir a casa a partir do 
ano que vem, quando o número de funcio-
nários deverá dobrar para cem. E a agência 
ganhará robustez, passando a atender a no-
vos serviços, incluindo conteúdo. A Grin-
go, que na negociação com o WPP perdeu 
o nome e passou a responder como Possi-
ble Worldwide, contratou André Faria (que 
atuava na comunicação do governo de Por-
tugal) para o cargo de diretor de estratégia e 
elevou Fernanda de Jesus a presidente. André 
Matarazzo, que tinha função executiva, fica-
rá focado em sua especialidade: a criação. A 
Razorfish, que integrou seu back-ofiice com 
a Digitas, elevou Jose Martinez a presidente 
das duas operações. Ele é o homem de negó-
cios por trás das duas empresas no Brasil. E a 
CuboCC anunciou há duas semanas a con-
tratação de Rodrigo Toledo (ex-JWT) para ser 
diretor-geral e dividir a responsabilidade da 
operação com o fundador Roberto Martini. 
São exemplos de que as agências estão cor-
rendo atrás e reforçando sua gestão. "O mer-
cado digital sempre foi sério. A diferença é 
que agora estamos tirando a brincadeira do 
meio" afiança Taralli, da VML. 
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