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Criador do Netscape diz não ter
interesse na presidência do Yahoo

Carolina Dall’Olio

Ao voltar de um passeio para Por-
to Seguro (BA), três jovens pau-
listanos decidiram abrir em 1997
uma agência especializada em
viagens de formatura. Criaram,
sem querer, um novo mercado.
A Forma Turismo, ao apostar em
um nicho ainda inexplorado,
cresceu sem enfrentar concor-
rência, ganhou fôlego para se
transformar em uma operadora
de turismo e sobreviveu à conso-
lidação do setor.

Hoje, por conhecer bem o pú-
blico jovem, a empresa já conse-
guiu fontes alternativas de recei-
tas – companhias interessadas
nos consumidores adolescentes
querem associar sua marca aos
eventos da Forma Turismo.

“O nosso grande trunfo foi ter
um foco”, afirma Renato Costa,
um dos sócios da empresa. “As-
sim ganhamos escala, o que nos
permitiu construir uma excelen-
te relação com fornecedores,
parceiros e clientes.” O mercado
estima o faturamento da Forma
Turismo em R$ 50 milhões
anuais. E para um negócio de mé-
dio porte, a empresa conquistou

resultados importantes: em 14
anos de história, embarcou mais
de 250 mil passageiros e passou a
fretar voos para destinos nacio-
nais e internacionais.

O crescimento da empresa foi
impulsionado, principalmente,
pela comercialização de pacotes
de viagem para grandes grupos.
Enquanto a maioria das agências
costuma vender produtos indivi-

duais (ou, no máximo, familia-
res), a Forma tem como clientes
turmas inteiras de formandos.
São cerca de 30 passageiros a ca-
da venda.

Isso permitiu que, já a partir
de 2000, a empresa fretasse
voos para Porto Seguro. E o lan-
çamento de novos pacotes para
destinos como Disney, Cancún e
Bariloche fez com que a empresa

também conquistasse espaço pa-
ra fretamentos na agenda de
companhias aéreas internacio-
nais. Com a rede hoteleira, o pro-
cesso foi semelhante.

Depois de consolidar a ima-
gem de principal compradora de
diárias dos hotéis de Porto Segu-
ro (para onde leva os alunos do
ensino médio), a empresa pas-
sou a investir em passeios para
formandos do ensino fundamen-
tal. O destino desta vez seriam
resorts, que seriam fechados pa-
ra os adolescentes. O resultado
veio rapidamente. No ano passa-
do, a Forma comprou 30 mil diá-
rias do Club Med, tornando-se a
principal cliente.

A empresa, além de fazer gran-
des compras, ainda oferece a
seus fornecedores outra vanta-
gem: o pagamento antecipado
dos serviços. “Como os forman-
dos planejam a viagem desde o
início do ano, quando embar-
cam já está tudo pago e a inadim-
plência é quase zero”, relata Cos-
ta. Com dinheiro em caixa e capa-
cidade de realizar grandes com-
pras, o negócio ganhou poder de
barganha e eliminou a interme-
diação das operadoras. Na verda-
de, tornou-se uma delas.

“As agências costumam ter
uma certa dependência das ope-
radoras, por serem o lado mais
fraco da negociação. Por apostar
em um nicho, a Forma Turismo
conseguiu ter relevância junto
aos fornecedores e se transfor-
mou em operadora”, afirma Ri-
cardo Pitelli de Britto, professor
do Programa de Capacitação da
Empresa em Desenvolvimento
da FIA e especialista no mercado
de turismo.

Crescimento. Para continuar a
fazer sucesso entre os adolescen-
tes, a Forma se esforça para se
manter atualizada em relação a
seus gostos e preferências. A em-
presa mantém um Conselho
Teen, formado por adolescentes
entre 13 e 17 anos. “São os garo-
tos e garotas mais populares,
que têm mais seguidores nas mí-
dias sociais. Eles nos dizem
quais são as bandas da moda,
que tipo de festa os adolescentes
querem naquele momento”, ex-
plica Costa. Outro esforço da em-
presa é para manter a credibilida-
de da marca com os pais e as esco-
las. “Nossa peculiaridade é ter
de vender para dois clientes”,
conclui o empreendedor.
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Sergio Amado, presidente da Ogilvy no Brasil

Foco faz empresa sobreviver à concorrência

“Os mercados americano e europeu estão em crise, mas a América Latina, não”

Grupo Ogilvy lança agência ‘latina’
Empresa leva o primeiro nome do fundador do grupo, David Ogilvy, e terá inicialmente escritórios em São Paulo e Buenos Aires
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Depois de iniciar o ano com o
lançamento da agência de mar-
keting esportivo 9ine, em par-
ceria com o jogador Ronaldo,
o publicitário Sérgio Amado,
presidente da Ogilvy & Ma-
ther no Brasil, fecha 2011 com
o anúncio de outra empresa. A
nova agência foi batizada de
David, o primeiro nome do
fundador do grupo, David
Ogilvy, que, se estivesse vivo,
faria cem anos em 2011.

A David é uma empresa lati-
na, que unirá talentos de publici-
tários brasileiros e argentinos.
“A David nasceu com a proposta
de ser forte do ponto de vista
criativo”, disse Amado, que não
revela dados financeiros do pro-
jeto.

A nova empresa chega ao mer-
cado com carta branca para ou-
sar. “Quando você cria uma em-
presa do zero, pode errar e expe-
rimentar muito mais”, disse o
publicitário Fernando Musa,
um dos autores do projeto.

A agência é 100% do grupo
Ogilvy, mas funcionará de for-
ma independente. Ela terá uma
sede própria, mas, por enquan-
to, a David ficará “incubada” no
escritório da Ogilvy. “Será pare-
cido com o que fizemos quando
lançamos a 9ine”, diz Amado.

A David começa a prospectar
clientes na própria carteira da
Ogilvy, mas, segundo os executi-
vos, ela não vai concorrer direta-
mente com a agência. “Existem
muitos projetos dos nossos
clientes que não são atendidos
pela Ogilvy. Vamos oferecer a
David”, diz Musa.

O anúncio ao mercado da cria-
ção da agência foi feito ontem,

mas a empresa será inaugurada
oficialmente em janeiro de
2012. A primeira campanha de-
ve ser lançada até março.

A David terá, inicialmente, es-
critório em São Paulo e Buenos
Aires. A empresa, no entanto,
não quer se restringir ao merca-
do latino-americano – quer ter

porte global. “Os clientes do
mundo todo reconhecem o ta-
lento criativo da região”, disse
Musa. Durante o ano de 2012, a
agência vai avaliar a abertura de
um escritório em Nova York.
“Os mercados americano e euro-
peu estão em crise, mas a Améri-
ca Latina, não. Nós podemos

prover os mercados com proble-
ma”, disse Amado.

A Ogilvy Brasil já oferece solu-
ções para o mercado america-
no. A campanha da Coca-Cola
para o público latino veiculada
nos Estados Unidos, por exem-
plo, é feita no Brasil há três
anos. Em 2011, a Ogilvy Latina

também venceu uma concorrên-
cia global da Coca-Cola para de-
senvolver uma plataforma de co-
municação da empresa.

Clima de festa. A concep-
ção da David durou pou-
co mais de seis meses.
Os publicitários brasi-

leiros Fernando Musa e Ansel-
mo Ramos e o argentino Gastón
Bigio tiveram a ideia durante o
festival de publicidade Cannes
Lions, realizado na França no fi-
nal de maio.

“Estávamos comemorando
os leões da Ogilvy Brasil e da Ar-
gentina. Não sei se estávamos
bêbados, mas falamos, no meio
do tapete vermelho: ‘E se a gen-
te tivesse a ideia louca de criar
uma agência para trabalharmos
todos juntos?’”, conta Musa.

Podia ter sido só um devaneio
de Cannes. Mas os três levaram
a ideia adiante e a apresentaram
para Amado. No dia seguinte, os
publicitários seguiram para Mia-
mi para explicar o plano ao CEO
da Ogilvy Latina, Marcos Golfa-
ri. “Quando mostramos o proje-
to e falamos que se chamaria ‘Da-
vid’, não tinha mais o que di-
zer”, lembra Musa. “A combina-
ção de criação de Argentina e
Brasil é uma mistura espetacu-
lar (...), como Neymar e Messi
no mesmo time”, disse Golfari.

Caça-talentos. A David quer
formar um time de cerca de 40
pessoas até março do ano que
vem. E, como se propõe a ofere-
cer soluções globais, busca pro-
fissionais de todo o mundo.
Uma das primeiras contrata-
ções foi a diretora de planeja-
mento, Nazia Du Bois, que nas-
ceu em Bangladesh.

Os executivos Musa, Ramos
e Bigio ficarão à frente da Da-
vid, mas manterão seus cargos
na Ogilvy. Para eles, a David é

mais uma oportunidade
para o grupo de atração

de talentos. “Publicida-
de são pessoas”, diz

Musa.

Propaganda. Anselmo Ramos (esquerda), Gastón Bigio (centro) e Fernando Musa idealizaram agência David no Cannes Lions

Peculiaridade. Costa, da Forma, tem de agradar pais e filhos

● CrescimentoAo vender só viagens
de formatura, a Forma
Turismo conseguiu
crescer sem ser engolida
por gigantes do setor

O empresário do setor de investi-
mento de risco Marc Andrees-
sen – um dos criadores do nave-
gador Netscape –, disse que não

está interessado em se tornar
presidente do Yahoo, cujas difi-
culdades para concorrer com ri-
vais como o Google e o Face-

book estão forçando a empresa a
estudar propostas de reforma de
seus negócios.

O Yahoo demitiu a presidente
Carol Bartz em setembro, e seu
conselho iniciou uma revisão es-
tratégia sobre a empresa. A An-
dreessen Horowitz, companhia
de capital para investimentos de

risco cofundada por Andrees-
sen, formou parceria com o gru-
po de investimentos Silver Lake
e a Microsoft para tentar adqui-
rir uma participação minoritária
no Yahoo, informou uma fonte
próxima do assunto.

Em mensagem em seu blog,
porém, Andreessen refutou re-

portagens de que ele, ou seu só-
cio Jeff Jordan, poderia ocupar a
presidência do Yahoo como par-
te da transação. “Quero ser cris-
talinamente claro: nem Jeff,
nem eu, e nem qualquer dos de-
mais sócios da Andreessen Horo-
witz está disputando, ou aceita-
ria, qualquer posto operacional

no Yahoo, incluindo o de presi-
dente, presidente interino, presi-
dente do conselho ou presiden-
te executivo do conselho.”

Marc Andreessen é considera-
do uma das figuras mais influen-
tes no mundo da tecnologia. No
momento, ele faz parte dos con-
selhos do Facebook e da HP.

250 mil
passageiros foram embarcados
pela Forma Turismo em 14 anos

200
fretamentos são realizados pela
operadora todos os anos

60
pontos de venda estão espalha-
dos pelo País, entre lojas pró-
prias e representantes
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B14.




