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O mercado de comunicação está se reorganizando. A afirma-
ção de Ruy Shiozawa, CEO do Great Place to Work (GPTW), 

é reforçada pelos resultados da terceira edição do ranking que 
indica as Melhores Agências de Comunicação para Trabalhar, 
realizado pelo GPTW em parceria com a Associação Brasilei-
ra de Agências de Publicidade (Abap), tendo Meio & Mensa-
gem como mídia oficial. 

O resultado foi divulgado em noite de festa, na segunda-
-feira passada,18, no Copacabana Palace, no Rio de Janei-
ro (veja galeria de fotos à pág. 51). Pela primeira vez com 
duas categorias, a premiação prestigiou a New Style com 
o primeiro lugar entre as agências com mais de cem fun-
cionários e a RMA Comunicação entre aquelas de 30 a 
99 colaboradores.

Esta foi a principal novidade do ranking de 2013 
em relação ao último divulgado, em 2011 — a sepa-
ração das empresas por tamanho. Ao todo partici-
param 155 agências, número 41% maior do que o 
verificado na edição anterior, quando 110 tiveram 
seus ambientes de trabalho avaliados. “Realiza-
mos cerca de 20 processos e o de agências foi o 
que mais cresceu”, comenta Ruy Shiozawa, ao 
ressaltar a ampliação da participação de agên-
cias de grande porte. Do total, 112 têm entre 
30 e 99 funcionários e 43, mais de cem.

“Estamos muito felizes com o primeiro lu-
gar não só pelo que representa para o público, 
mas pelo que significa internamente. Nossos 
colaboradores são a nossa matéria-prima”, 
comemorou Thomas Tagliaferro, diretor-
-geral de criação da New Style, durante 
o evento de premiação. Já Marcio Cava-
liere, presidente da RMA, destacou que 
sempre esteve entre seus objetivos ter 
um bom lugar para tra-
balhar. “Por isso 
a emoção que 
estou sentin-
do é sem ta-
manho, co-
mo receber 
u m  O s ca r ”, 
comparou. 

O desafio do 
GPTW agora é 
vencer a resis-
tência das gran-
des agências em 
participar da avalia-
ção. Das 50 maiores do ranking Agên-
cias & Anunciantes, publicado por 
Meio & Mensagem, apenas 15 parti-
ciparam. “Temos de quebrar a barrei-
ra que algumas agências têm de achar 
que, ao se submeter à avaliação, estão g
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se expondo”, analisa Shiozawa. Segundo ele, o processo, que é gra-
tuito, fornece um mapeamento geral sobre as condições da com-
panhia. “Trata-se de uma excelente fotografia, que servirá como 
base para uma considerável transformação”, afirma.

Eduardo Soutello, sócio e diretor de planejamento da e|ou 
Marketing de Relacionamento e Publicidade, que aparece en-

tre as mais bem pontuadas desde a primeira edição, acredi-
ta que o processo de melhoria vivido pela agência é balizado 

pela análise fornecida pelo GPTW. “Se estivermos abertos 
para enxergar os problemas, sem preconceitos, e nos posi-
cionarmos de forma proativa para mudar para melhor, a 

ferramenta só traz bons resultados. Trata-se de uma fer-
ramenta de gestão”, avalia. 

Sem virar a noite
O ranking Melhores Agências de Comunicação pa-

ra Trabalhar mostra que muitas empresas do setor 
estão procurando oferecer um ambiente cada vez 
mais agradável para que seu time trabalhe feliz e, 
com isso, produza mais. É corrente no mercado 

a visão de que os profissionais de comunicação 
precisam respirar, viver a vida, ir ao cinema, sair 
do escritório, se reciclar para adquirir novas re-

ferências. Só que até bem pouco tempo atrás, 
as coisas não eram bem assim.

A indústria da publicidade ainda hoje 
está envolta numa certa aura de glamour, 

e trabalhar até tarde sempre foi conside-
rado parte do pacote. No entanto, já é 

possível observar mudanças significa-
tivas. Impulsionado pela forte inter-

nacionalização, o mercado começa 
a passar por importantes transfor-

mações. “As agências estão profis-
sionalizadas e com gestões cada 

vez mais eficientes. Isso reflete 
na qualidade do seu 

ambiente e, por 
consequência, 
na satisfação 
de sua equipe”, 
avalia o CEO do 

GPTW.
Isso não quer 
dizer que não 
s e  t r a b a l h a 
mais à noite 
nem nos finais 

de semana. O que 
a análise do GPTW detectou é que as 
agências estão mais preocupadas com os 
seus funcionários e, por isso, se predis-
põem a oferecer melhores condições no 
ambiente de trabalho. “Se o gestor está 
preocupado com as pessoas, estas se 

Glamour e  
qualidade de vida
New Style e RMA se destacam entre as agências mais                bem avaliadas pela terceira edição da pesquisa

Por Renata Batochio 

MM 1552 RepEsp MelhoresAgencias.indd   41 21/03/2013   19:48:27

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



• 25 Mar 2013

42

melhores agências para trabalhar

reportagem especial

sentem mais acolhidas e, por consequ-
ência, passam a dedicar-se mais”, garan-
te Shiozawa. “Quando um profissional 
acredita no seu trabalho, sente o espíri-
to de equipe, sabe que tem voz, o peso 
das horas de trabalho não é tão grande. 
Quando se tem satisfação e autonomia, 
o stress deixa de ser negativo”, acredita. 

Em suma, o mercado dá indícios de 
que já entendeu que um bom ambiente 
de trabalho representa um diferencial, 
na medida em que garante não apenas 
a atração, como também a retenção de 
talentos. Cada vez mais os comandantes 
das empresas estão atentos à premissa 
de que oferecer um bom clima no tra-
balho se tornou prioridade no negócio. 
E esse movimento já está sendo sentido 
entre os colaboradores. 

“O horário não deve mudar tão ce-
do, mas as pessoas estão conseguindo 
autonomia para se organizar melhor. E 
este continua sendo o grande desafio: 
equilibrar o tempo entre trabalho e vi-
da pessoal”, pontua Shiozawa, ao res-
saltar a questão que mais evoluiu nesta 
rodada da pesquisa: o grau de concor-
dância com a afirmação “posso me au-
sentar do trabalho quando necessário, 

Metodologia
A metodologia aplicada no Brasil é 

a mesma utilizada pelo Great Place to 
Work (GPTW) desde o final da década 
de 80, nos 49 países onde atua. O 
ranking das agências é exclusivo 
do Brasil. Ao todo, 115 empresam 
participaram da sondagem, sendo 
que as 25 mais bem pontuadas 
foram premiadas (veja galeria de 
fotos à pág. 51). Além de destacar 
as melhores práticas de gestão de 
pessoas, a pesquisa também avalia o 
índice de confiança dos funcionários 
em relação ao ambiente de trabalho. 

Todos os envolvidos no 
processo (empregados e 

pois tenho autonomia e flexibilidade” 
pulou de 80 para 88 pontos.

Do resultado da listagem, entende-
-se que hoje 60% das pessoas ficam no 
trabalho pela oportunidade de crescer. 
Apenas 10% ficam por conta da remu-
neração. “Se a empresa não tem nada 
de bom a oferecer, o salário se torna fa-
tor decisivo. Se tem muitas coisas, o di-
nheiro é apenas um dos aspectos”, afir-
ma Shiozawa.

Em sintonia
Entre as 25 agências ganhadoras en-

trevistadas, transparência foi a palavra 
mais mencionada por aqueles que já 
incorporaram em seu dia a dia a tarefa 
de oferecer a seus funcionários um lu-
gar interessante para se trabalhar. “As 
respostas não deixam dúvida de que, 
nos dias atuais, o valor do salário não 
é mais fator determinante e sim quali-
dade de vida, ambiente e possibilidade 
de crescimento”, afirma Ruy. 

Outro ponto importante levantado 
nessa terceira edição do ranking GP-
TW é que as agências estão conseguin-
do traçar um perfil delas mesmas. Com 
isso, a sintonia entre o perfil da empre-

empregadores) participam da 
avaliação. Os funcionários falam 
sobre nível de confiança em 
cinco dimensões: credibilidade, 
respeito, imparcialidade, orgulho 
e camaradagem. Os empregadores 
discorrem sobre suas práticas 
culturais de gestão de pessoas. 

As respostas dos funcionários 
equivalem a 67% da nota final dada 
a cada agência, enquanto os 33% 
restantes vêm do questionário 
endereçado à chefia. Ou seja, o que 
tem mais peso é a avaliação do 
funcionário. Ao todo participaram da 
pesquisa 16.108 colaboradores.

sa, dos funcionários e do modelo de ne-
gócio buscado faz diferença no todo. 
É importante contratar pessoas com 
perfis parecidos com os dos gestores 
ou da imagem que se quer construir. 
Clima está diretamente relacionado 

ao sucesso financeiro da companhia. 
“Quanto melhor o ambiente de traba-
lho, melhor será o resultado financeiro 
da agência e sua entrega para os clien-
tes”, diz Shiozawa.

Colaborou Teresa Levin
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Demais premiadas (por ordem alfabética)

Agência Ideal Ampla

Artplan B2

Binder Biruta Ideias Mirabolantes

DM9DDB Cadastra

F.biz CMC

Taterka JChebly

Lattitud Brasil

Mark Up

Mercatto

Mix Brand Experience

Netza

Plan B

Virta

Melhores agências  
de comunicação para trabalhar 
Acima de 100 funcionários Entre 30 e 99 funcionários

1º New Style 1º RMA

2º Heads 2º e/ou

3º DP6 (Grupo Digital Ink) 3º Out Promo
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“Desde o início da nossa história, te-
mos como filosofia o mantra gente feliz 
= gente produtiva = empresa vencedora. 
Isso implica uma atitude de respeito to-
tal ao indivíduo, o que, em nosso enten-
dimento, vai além da cortesia profissio-
nal, que é uma obrigação”, pontua Marcio 
Cavalieri, CEO da agência especializada 
em gestão de comunicação corporativa e, 
a partir de agora, a Melhor Agência para 
Trabalhar, do GPTW.

Cavalieri acredita que a possibilida-
de de desenvolvimento profissional é o 
principal item para um ambiente de tra-
balho ser bem avaliado pelos funcioná-
rios. A agência tem uma política clara de 
carreira, com metas estabelecidas e ba-

As melhores agências para trabalhar 
com menos de cem funcionários

RMA Comunicação  

Fundação 2001

Faturamento R$ 9,5 milhões
Sede São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

55

1
seada em meritocracia, além de oferecer 
um programa de treinamento profissio-
nal com palestrantes externos e aulas de 
idiomas (com professores nativos) sub-
sidiadas pela empresa.

Outro diferencial da agência, segundo 
Cavalieri, é o constante aprimoramento 
do processo de recrutamento e seleção. 
“Nossos processos de gestão são simi-
lares aos de uma empresa multinacio-
nal”, compara. O executivo lembra que 
Augusto Pinto, um dos fundadores da 
RMA, trouxe para a agência as melhores 
práticas adquiridas em 40 anos de car-
reira como executivo em empresas co-
mo IBM e SAP. “Temos reuniões trimes-
trais nas quais apresentamos as estraté-
gias, convidamos os colaboradores a se 
engajarem e prestamos contas do anda-
mento do plano de negócios periodica-
mente”, resume.

Todos os anos a agência realiza cam-
panhas de endomarketing para estimular 
a equipe a contribuir com opiniões e me-
lhorias para o negócio. “Dessas campa-
nhas já surgiram ideias que viraram pro-
jetos, como o desenvolvimento de uma 
empresa focada em mídias sociais, no ano 

de 2006. A empresa existe e está no mer-
cado”, conta. Como exemplos de premia-
ções, Cavalieri informa que a RMA distri-
bui desde bonificações de salários adicio-
nais até viagens com acompanhante para 
o exterior. “Uma empresa nunca deveria 
tratar seus colaboradores como mão de 
obra facilmente substituível. A alma de 
uma agência está nas pessoas”, acredita.

Criada em 2003, a e|ou tem como foco 
o relacionamento multiplataforma. Em 
um momento de multiplicação constan-
te das possibilidades de personalização 
do discurso, a agência surgiu com a pro-
posta de trabalhar de forma clara e 100% 
mensurável em todas as etapas do pro-

cesso. Sem se limitar por formatos nem 
ferramentas, atua de forma integrada em 
CRM, engajamento digital, marketing di-
reto, incentivo, comunicação interna e 
terceiro setor. Sua apresentação não im-
pressiona apenas os clientes. Ela também 
empolga o time de colaboradores, que a 
posicionaram como a segunda melhor 
agência para trabalhar.

Idealizada pelos sócios-diretores 
 Eduardo Rodrigues (criação), Fábio Sou-
za (atendimento e operações) e Eduardo 
Soutello (planejamento), a agência inte-
gra o ranking do GPTW desde a estreia 
e seus dirigentes acreditam que o maior 
desafio é se manter nessa posição. 

Com uma equipe de 70 colaborado-
res e instalada no bairro de Vila Madale-
na, em São Paulo, a e|ou se destaca por 
sua preocupação com o público interno. 
“Nossa política é a das portas abertas”, 
afirma Eduardo Soutello. “Acredito que 
faz diferença agir de forma transparen-
te com o nosso time, informando o que 
acontece na empresa nos bons momen-
tos e na dificuldade”, diz.

A questão da carga horária também é 
uma preocupação frequente da e|ou. 

e|ou

Fundação 2003

Faturamento R$ 10 milhões
Sede São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

70

2
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“Tem gente que está conosco há quase 
oito anos. Se essas pessoas trabalharam 
dois ou três finais de semana, foi muito”, 
conta Soutello, que segue a filosofia de 
que se tem muita gente trabalhando fo-
ra do horário, alguma coisa está errada.

O desafio da agência é o mesmo que 
assombra todas as pequenas que con-
quistaram posição parecida. Como cres-
cer e manter a qualidade? E como qua-
lificar sem perder a essência? Essas per-
guntas, segundo Soutello, serão respon-
didas com o tempo. “O mais importante 
é não perder a nossa essência e as carac-
terísticas que nos posicionam como uma 
empresa muito bacana para se trabalhar”, 
comemora.

Quem entra na sede da Outpromo con-
segue sentir o ar que ela respira. A facha-
da do prédio é toda adesivada com os ele-
mentos e personagens da identidade vi-
sual da empresa. Na recepção, percebe-
-se a imagem de uma cabeça gigante e a 
escada de acesso ao primeiro andar é te-
matizada como se a pessoa estivesse en-
trando na boca desta cabeça. O ambien-
te conta com música o tempo todo, um 
rock lounge com geladeira de cerveja, 
mesa de sinuca, fliperama e jardim com 
redes, conta Maurício Gallian, CEO da 
agência. “Sempre tivemos a preocupa-
ção de oferecer um ambiente agradável 
e descontraído para nossos colaborado-
res e foi pensando nisso que decidimos 
integrar o máximo possível todas as áre-
as da agência”, comenta, ao destacar a re-
lação de amizade e o espírito colaborati-
vo da equipe.

“Temos colaboradores com 14, 12, 10 
anos de empresa. Se sentir em casa faz 
com que muitos profissionais não quei-
ram sair, mesmo com propostas sala-
riais atrativas”, conta. Gallian destaca o 
cuidado que a agência tem em manter 
o equilíbrio entre a vida pessoal e pro-
fissional de seus colaboradores. “Por is-
so temos uma retenção de talentos bas-
tante alta”, acredita.

pla. Esse ambiente acolhedor teve de ser 
transportado para a filial da agência, aber-
ta em 2004, em Vitória, no Espírito Santo.

Da mesma forma que cria novos pro-
cessos para ter um crescimento dinâmi-
co, a Ampla estimula hábitos saudáveis, 
segundo Queiroz Filho. “Assim como im-
plantamos uma planilha de qualidade pa-
ra diminuir erros, compartilhamos de-
cisões estratégicas da diretoria, seja por 
meio de seus gestores ou dos vários ca-
nais de comunicação interna, que são 
instrumentos de integração por excelên-
cia”, afirma. 

A B2 acredita que tem sucesso uma em-
presa que estimule as relações de confian-
ça entre chefe e subordinado, que ofere-
ça um ambiente colaborativo e que conte 
com o trabalho de pessoas que tenham 
orgulho do que fazem e que se identifi-
quem com a organização. 

“Nós nos importamos com o cresci-
mento dos nossos funcionários e quere-
mos que eles desfrutem de um fantásti-
co clima organizacional. Por isso, busca-
mos desenvolver as mais variadas ações 
para que a B2 seja sempre considerada 
um lugar muito bacana para trabalhar”, 
diz Rodrigo Balma, gerente de pessoal e 
gestão. No ano passado, a B2 conquistou 
a segunda posição no ranking do GPTW.

Segundo Balma, a empresa está chegan-
do a uma fase de amadurecimento da sua 
cultura e busca pessoas com o seu “jeito de 
ser”. “A partir da identificação destes perfis, 
ouvimos o que os funcionários têm a di-
zer, a sugerir e a proporcionar aos demais, 
e vamos criando, a cada dia, um lugar ainda 
mais especial para se trabalhar”, conta o exe-
cutivo, ao enfatizar que a questão do recru-
tamento é tratada com grande relevância.

Para tornar o cotidiano de seus funcio-
nários mais divertido e menos estressan-
te, a agência conta com alguns programas 
como manicure, massagem, videogame 
na copa, horários flexíveis, entre outros 
mimos. Fora isso, também procura tra-
tar com transparência a questão do fu-

turo profissional de seus colaboradores.
“Temos um direcionamento muito cla-

ro sobre o papel de cada um dentro do to-
do, de que forma pode contribuir e agregar 
para o crescimento não apenas da empre-
sa, mas para si próprio”, conta. “Queremos 
ser vistos como um lugar onde as pessoas 
possam ser elas mesmas, com liberdade, 
responsabilidade e alegria”, conclui Balma. 

“A Biruta sempre teve como mantra a 
entrega de resultados, mas isso só é possí-
vel quando temos uma equipe apaixona-
da e motivada. Por isso, nosso foco sem-
pre foi manter um ambiente de trabalho 
bastante agradável e descontraído, aco-
lhendo nossos funcionários”, avalia a ge-
rente de inovação, Renata Tasca.

A agência se posiciona como uma em-
presa de inovação. “Para trabalhar com 
criação e ideias, é preciso incentivo por 
meio de um ambiente propício para isso. 
Agências vivem de criatividade e devem 
saber permitir que seus funcionários vi-
vam de maneira criativa”, afirma.

Outro ponto destacado pela gerente é 
o diálogo entre equipes, áreas e pessoas. 
“Nosso CEO e diretores são acessíveis, fi-
cam junto de suas equipes e escutam suas 
opiniões sem barreiras de cargos ou hie-
rarquia. Essa postura valoriza a opinião de 
cada colaborador”, pontua. Mesmo tendo 
passado por mudanças estruturais — já 
que o sócio-fundador Rafael Liporace dei-
xou o comando da agência — a empresa 
conseguiu manter o ambiente saudável 
e está novamente no ranking do GPTW.

Foi escutando seus colaboradores que 
a Biruta implementou o projeto Fan Ge-
nerator, que tem como principal objetivo 
gerar fãs internos e externos. “O trabalho 
da área consiste em criar atividades que 
façam com que nossos funcionários en-
tendam bem o espírito da empresa, pos-
sam se desenvolver dentro dele e disse-
miná-lo”, diz a gerente. 

Entre as ações deste projeto estão dia de 
folga no aniversário, shiatsu às quartas-fei-
ras, manicure dentro da empresa, trei-

Outro ponto que merece destaque é o 
plano de carreira, com vários exemplos 
de profissionais que entraram na agên-
cia como estagiários e hoje ocupam car-
gos de gerência e direção. “Ter uma equi-
pe motivada e satisfeita com o ambiente 
de trabalho e com a carreira é o caminho 
mais rápido e eficiente para atingir o su-
cesso”, receita o CEO. “Sempre defendi o 
pensamento de que a empresa que tem 
profissionais que gostam do que fazem, 
em um ambiente agradável e que são jus-
tamente remunerados, será bem sucedi-
da”, finaliza. 

A Ampla foi fundada por um vende-
dor nato, Severino Queiroz, pai de Quei-
roz Filho, o presidente da agência. “Seu 
Queiroz”, segundo os funcionários mais 
antigos da agência, sabia cativar porque 
gostava muito de gente. Ainda criança, 
vendia amendoim na estação de trem 
para ajudar em casa. Adulto, vendeu de 
tecido a tinta para gráfica, até chegar, co-
mo uma espécie de faz tudo, a uma agên-
cia de publicidade. Anos depois fundou 
a Ampla, com três clientes que resolve-
ram segui-lo no voo solo. “Um deles, a 
Pitú, está conosco até hoje”, conta o filho.

Seu Queiroz faleceu no ano passado, 
meses antes de completar 90 anos, mas 
teve o prazer de vivenciar a conquista 
do reconhecimento do trabalho que ini-
ciou. Este é o terceiro ano consecutivo 
que a agência figura na lista do GPTW.  
Em 2012, a Ampla desenvolveu junto com 
seus funcionários uma campanha insti-
tucional interativa: o mote era “Ampla, o 
melhor lugar para...” e todos colaboraram, 
completando a frase. As respostas — ser 
espontâneo, propor ideias, ser você, con-
tar histórias, fazer diferente — transfor-
maram-se em anúncio e num banner que 
está instalado no hall de entrada. 

“Nenhuma frase diz respeito a com-
petir ou algo similar. Ao contrário, elas 
falam sobre partilha, encontros, alegria”, 
celebra Queiroz Filho, presidente da Am-

Outpromo

Fundação 1999 

Faturamento R$ 65 milhões
Sede São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

100

3

Ampla

Fundação 1976

Faturamento não divulga

Escritórios
Recife (PE) e Vitória 

(SC)
Número de 
funcionários

99

B2

Fundação 2002

Faturamento não divulga
Sede São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

90

Biruta Ideias  
Mirabolantes

Fundação 2003

Faturamento R$ 18 milhões
Sede São Paulo
Número de 
funcionários

65

Política de portas abertas na e/ou: sem trabalho nos finais de semanaSede da RMA: reuniões trimestrais de prestação de contas e incentivo à equipe
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namento de espírito, programa de perda de 
peso coletivo, videogame, piscina liberada, 
bloco de Carnaval, entre outros. “Com tudo 
isso, nosso desafio maior é conseguir equi-
librar descontração e jovialidade com res-
ponsabilidade, e saber gerar ideias criati-
vas com bons resultados”, finaliza.

 

A gestão da Cadastra, especializada em 
marketing digital, é baseada em conce-
der liberdade e flexibilidade de atuação 
e, ao mesmo tempo, proporcionar treina-
mentos para aperfeiçoamento individual.  
“Oferecemos uma estrutura de cargos e 
salários organizada, além de avaliações 
de desempenho semestrais. Nosso cola-
borador sabe quais desafios deve superar 
para crescer profissionalmente. Fora isso, 
investimos diariamente em ações de in-
tegração e descontração, o que colabora 
com um ambiente de trabalho mais agra-
dável e saudável”, aponta Gustavo Bac-
chin, cofundador e diretor de operações 
da agência. “Temos de ter foco absoluto 
nas pessoas. Se elas não estão contentes, 
nada funciona direito”, acredita. Ele tam-
bém cita a estrutura física do negócio: a ar-
quitetura do local permite o contato entre 
todos, sem barreiras nem formalidades.

Estreante no ranking do GPTW, a Cadas-
tra tem como diferencial, segundo Bacchin, 
a valorização de um ambiente de trabalho 
flexível, sem o engessamento de processos 
e gestão vistos em empresas mais tradicio-
nais. “Queremos que a nossa equipe enxer-
gue a agência como sua segunda casa”, diz. 

Nesse sentido, vale destacar uma das 
mais populares ações promovidas junto 
ao público interno. A Beer O’Clock, é uma 
ocasião onde se celebra a semana de traba-
lho, dando boas-vindas ao final de semana. 
“Além de fazer com que todos se sintam re-
almente parte do negócio, nosso maior de-
safio é inovar a cada ano, surpreendendo 
os colaboradores com novas ações e novas 
possibilidades”, afirma Bacchin.

Respeito pelo colaborador e por seu 
bem-estar é um dos fundamentos da agên-
cia, garante o diretor de criação da CMC, 
Stalimir Vieira. “No momento em que a 
pessoa é incorporada ao quadro de co-
laboradores, passa a ser parte desse sis-
tema, focado no bem-estar de todos. É 
uma grande responsabilidade, pois ela vira 
guardiã de algo muito valioso para todos: 
a liberdade de que desfrutamos”, destaca.

Na sua avaliação o principal diferencial 
da agência é o cuidado com os detalhes. 

“Com quase 40 anos de mercado, posso 
dizer que experimentei vários padrões de 
agência e me senti melhor em umas do que 
em outras. Esse sentimento sempre esteve 
ligado à qualidade do tratamento que a em-
presa oferecia a seus colaboradores”, afirma.

Ele aponta que de nada adianta ter um 
bom discurso ou um plano focado no bem-
-estar dos colaboradores se a agência não 
cuidar do cumprimento de todos os deta-
lhes previstos no plano. Inclusive as coisas 
mais simples. “É esse conjunto harmôni-
co de medidas, bem afinado, agindo roti-
neiramente, e controlado para não falhar, 
que vai criar o ambiente desejado. Na CMC 
ele funciona porque é levado à sério, como 
parte do DNA da empresa”, afirma.

O principal desafio da CMC é compreen-
der e fazer compreender que a excelência 
não é um objetivo final, mas uma condição 
perene. “A percepção gerada pela busca da 
excelência é a percepção de um estado de 
excelência que se busca. Não é um fim, é um 
meio continuamente alimentado. Quando 
todos se conscientizam disso vive-se, de fa-
to, um estado de excelência”, conclui.

Estar entre as 25 melhores agências bra-
sileiras para se trabalhar é motivo de muita 
comemoração para Leonardo Chebly, dire-
tor executivo da agência que leva seu sobre-
nome. “Estar neste lugar é uma enorme re-
alização profissional”, orgulha-se o principal 
executivo do grupo mineiro de mídia exterior 
e conteúdo online. “Meu desafio, desde que 
assumi o comando da empresa, em 2003, é 
ter sucesso da porta para fora e da porta para 
dentro”, aponta. E o ranking do GPTW mostra 
que a JChebly está no caminho certo.

Fundada por seu pai, José Chebly, há 
37 anos, a agência carrega em seu DNA a 
filosofia de que a equipe é o seu principal 
patrimônio. “Preocupo-me em contratar 
os melhores profissionais e entregar a eles 
as ferramentas certas para que possam de-
sempenhar seu trabalho da melhor manei-
ra possível. Sempre digo que estou aqui 
para servir a equipe. E reforço a palavra 
equipe, pois não existe lugar para estre-
las. O trabalho é fruto de um esforço con-
junto, por isso tento eliminar ao máximo 
a questão da hierarquia”, afirma Chebly.

O principal desafio da empresa é man-
ter-se fiel aos seus princípios e conseguir 
crescer de forma organizada para que to-
dos, antigos e novos funcionários, assi-
milem esse clima que a agência respira.

Apesar de ter apenas três anos de vi-
da, a agência já incorporou os atributos 

do grupo Havas, seu controlador. Paola 
Zigman, diretora-geral da Lattitud, conta 
que o espírito de cooperação que move o 
grupo é o que faz a diferença no dia a dia. 
“Muito mais importante do que dar café 
da manhã, massagem, cinema, palestras 
e coisas do gênero — que a gente ofere-
ce — é posicionar os funcionários como 
pessoas. Eles não são números, são parte 
integrante do sucesso do nosso negócio. 
Sem eles, a agência não seria a mesma. Se 
não for desse jeito, de nada adianta ofe-
recer esses mimos”, reconhece.

Para Paola, ser reconhecido pelos fun-
cionários é o maior prêmio que a empre-
sa pode receber. A conquista, avalia, é re-
sultado do esforço contínuo da equipe de 
recursos humanos em estruturar e imple-
mentar planos de comunicação, integra-
ção e motivação para a equipe. “Nosso se-
gredo para chegar lá é o trabalho de ges-
tão que desenvolvemos, no qual os líde-
res estão sempre muito próximos a suas 
equipes, abertos para conversas e pron-
tos para resolver possíveis problemas ra-
pidamente. As portas estão sempre aber-
tas para o diálogo”, explica.

A agência começou com seis pessoas 
e conta com 45. Segundo Paola, o cres-
cimento foi muito rápido, mas existe um 
esforço para manter as características de 
uma empresa pequena. A Lattitud ficou 
entre as 13 primeiras colocadas entre as 
pequenas e médias agências no recorte 
da pesquisa do GPTW.

“O trabalho em equipe é nossa maior 
fortaleza, a cultura do compartilhar, nossa 
arma letal. E sempre ouvimos dos novos 
colaboradores comentários sobre o quan-
to isso os encanta.” É assim que Silvana 
Torres, CEO da Mark Up, define a agên-
cia, ao apontar que isso foi conquistado 
por meio de muito trabalho, treinamento, 
mapeamento de competências e asserti-
vidade nos processos de seleção e contra-
tação. “Hoje em dia, essa cultura tornou-
-se tão forte que, quando alguém destoa, 
o próprio organismo trata de expulsar, 
é um processo natural”, afirma Silvana.

Além da disseminação dessa cultura 
de sintonia geral, a agência investe forte-

mente em processo. Cada área tem o seu 
manual de procedimentos para que to-
dos consultem e exerçam suas funções da 
maneira correta. “Não existe excelência se 
não houver processo, cronograma, respei-
to aos prazos”, pontua. E é justamente es-
se o desafio da Mark Up: manter tudo is-
so vivo, em prática. “O dia a dia é sempre 
um convite para quebrarmos as regras e 
cometermos erros. É contra essas arma-
dilhas que lutamos diariamente”, garante.

Alegria e vibração são características 
da Mark Up. “Quando batalhamos para 
ganhar uma conta ou um projeto nesse 
modelo de compartilhamento, a come-
moração é emocionante. Temos a práti-
ca de tocar uma sirene por toda a agência 
anunciando a vitória. A euforia, a alegria, 
o brilho nos olhos pela conquista é con-
tagiante”, anima-se Silvana. 

Sua receita para se tornar uma empre-
sa cada vez mais interessante é simples. 
“Ela deve ter um time especial de várias 
maneiras: tecnicamente imbatível, com-
petente e atualizado. Emocionalmente 
engajado, feliz e motivado. Se uma agên-
cia tiver esse time, nada a detém, nada é 
impossível”, finaliza.

“Uma agência que pensa. Em tudo.” De 
cara, o slogan da Mercatto mostra a ima-
gem que a empresa quer passar e traduz a 
sua maneira de trabalhar. “Nossa equipe 
entende que surpreender e buscar sem-
pre a melhor solução para o cliente é um 
desafio diário e deve ser um lema a ser 
perseguido”, diz a diretora estratégica da 
agência, Liliane Coelho, para quem a au-
toconfiança é fundamental. “Confiamos 
na nossa força de trabalho, na compe-
tência da equipe e na motivação interior. 
Estamos sempre dispostos a batalhar por 
nossos objetivos, com foco em resultados. 
Seja qual for o desafio, estamos prontos 
para dar o nosso melhor”, garante.

O segredo do sucesso, de acordo com 
Adel Malouf, diretora de contas e novos 
negócios da agência, é contar com pes-
soas empenhadas, comprometidas e bem 
preparadas para prestar serviços de alta 
qualidade. “Além disso, estamos sem-

CMC Marketing

Fundação 1991

Faturamento não divulga
Sede Jaraguá do Sul (SC) 
Número de 
funcionários

51

JChebly

Fundação 1976

Faturamento R$ 32 milhões
Sede Belo Horizonte (MG)
Número de 
funcionários

90

Lattitud

Fundação 2010

Faturamento não divulga
Sede São Paulo (SP) 
Número de 
funcionários

45

Mark Up

Fundação 1994

Faturamento R$ 10 milhões
Sede São Paulo (SP) 
Número de 
funcionários

70

Mercatto

Fundação 2002

Faturamento R$ 4 milhões

Escritórios
Cuiabá (MT) e São 

Paulo (SP) 
Número de 
funcionários

40

Cadastra

Fundação 2000

Faturamento R$ 24 milhões

Escritórios
Porto Alegre (RS) e 

São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

77

Clima descontraído na Cadastra: equipe comemora o trabalho e dá boas vindas ao fim de semana
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melhores agências para trabalhar

reportagem especial

pre investindo em conhecimento, em no-
vas ferramentas de gestão”, afirma. Dessa 
forma, segundo ela, a agência incentiva a 
liberdade criativa, o desejo de inovar e a 
proximidade entre a diretoria e a liderança.

“Acreditamos em relações duradou-
ras, baseadas em respeito, profissiona-
lismo e flexibilidade. Entendemos que 
nossa equipe é indispensável, nossos 
clientes são nosso maior ativo e nossos 
fornecedores são grandes parceiros”, diz 
Fernanda Melo, diretora administrativa 
e financeira.

“Várias cabeças pensam melhor do que 
uma e somos muito mais fortes quando 
cooperamos uns com os outros. Nas con-
quistas e nas dificuldades, estamos to-
dos no mesmo barco”, finaliza Adel. Vale 
lembrar que a Mercatto ficou em primei-
ro lugar na edição anterior da pesquisa, 
realizada em 2011.

O DNA da Mix é o brand experience. 
“Implementamos isso em todos os proje-
tos para clientes e também junto aos cola-
boradores. Nosso ambiente é descontraí do 
e acolhedor, construímos um espaço onde 
todos trabalham com qualidade e alegria. 
Sempre temos algo novo acontecendo”, re-
sume Celio Ashcar Junior, CEO da agência 
especializada em marketing promocional.

O diferencial da empresa, segundo ele, 
é que cada colaborador é reconhecido co-
mo parte integrante de uma missão que a 
agência tem com o mercado. “Somos to-
dos ‘mixers’. Acreditamos que, para ser-
mos um time vencedor, cada integrante 
tem de ter atitude de vencedor. E é isto 
que tentamos passar para cada colabo-
rador”, afirma, ao apontar que um traba-
lho baseado na construção de relações de 
confiança entre as pessoas — em parti-
cular no reconhecimento, pelas lideran-
ças, das atitudes dos colaboradores — só 
pode gerar bons resultados.

A agência conta com pessoas alegres 
e descontraídas, mas sem perder o pro-
fissionalismo e comprometimento, ga-
rante o CEO. “Os projetos nascem da so-

ma de esforços de todas as áreas. Não te-
mos um único herói, temos uma liga de 
super-heróis. Todos compartilham suas 
experiências, tendências, ideias”, explica.

E para deixar esses super-heróis satis-
feitos com o ambiente de trabalho, a Mix 
investe em programas de capacitação pro-
fissional e pessoal. A agência conta com 
programas que oferecem spa day, happy 
hour, banda de música e rodada de pipo-
ca. “Tudo é feito para todos. Somos uma 
empresa sem paredes e todos são igual-
mente tratados e reconhecidos”, define.

Respeito é a palavra que rege as ativi-
dades da Netza. “Está no nosso DNA”, sa-
lienta Fabiana Schaeffer, líder da agência 
que conquistou, pela terceira vez con-
secutiva, uma posição de destaque no 
ranking das melhores agências para se 
trabalhar no Brasil. “Pactos claros, ami-
zades longas”, filosofa a diretora executiva 
da Netza. “Essa conquista é o resultado 
de um trabalho feito com muita dedica-
ção e respeito aos funcionários”, garante. 
“Gerir pessoas e conseguir o melhor de 
seus resultados são tarefas desafiadoras, 
mas que encaramos com satisfação”, diz. 

A Netza mantém um bom clima de tra-
balho investindo em clareza, comprome-
timento e capacitação, ouvindo os funcio-
nários e trabalhando para o bem comum. 
“Nós nos preocupamos em reter talen-
tos, em ter equipes alinhadas e manter a 
regularidade e qualidade dos trabalhos 
entregues aos clientes”, aponta Fabiana, 
ressaltando que os processos de seleção 
da empresa são rigorosos. “O candidato 
precisa ter um pouco do DNA da agên-
cia e enxergar o poder da comunicação 
da forma que acreditamos, com motiva-
ção”, afirma.  

Uma das atividades que mais encan-
tam os colaboradores da Netza é o proje-
to que a agência desenvolve junto à Ca-
sa da Vovó Anita, entidade localizada em 
Santos (no litoral paulista), que há mais 
de 40 anos recebe crianças carentes de 
diversas partes do Brasil para apresen-

tá-las ao mar. “Além do trabalho de co-
municação voluntário que fazemos, to-
dos os anos reunimos equipe e famílias 
e desenvolvemos atividades no local com 
a criançada. O resultado é que promove-
mos a conscientização solidária, além de 
integrar os colaboradores em prol de um 
bem maior”, conclui.

Esta é a terceira vez consecutiva que 
a Plan B aparece no ranking das melho-
res agências para se trabalhar no Brasil. 
O resultado mostra que a agência vem 
fazendo a lição de casa. “Buscamos pro-
mover uma troca contínua de experiên-
cias entre a equipe e dar a todos a opor-
tunidade de crescer profissional e pesso-
almente. Cultivamos um ambiente infor-
mal, aconchegante e instigante, onde ca-
da colaborador é corresponsável por tu-
do o que criamos. Enfim, acreditamos na 
troca contínua e honesta entre agência e 
colaborador para que todos possam ter 
prazer e sair ganhando dia após dia”, diz 
Thiago Miqueri, diretor de novos negó-
cios e atendimento.

“Estar entre as melhores agências para 
se trabalhar no Brasil pela terceira vez é 
um prêmio muito significativo para nós. 
O ano de 2012 foi muito importante para 
a estruturação e o fortalecimento do nos-
so posicionamento e para reforçar a nos-
sa atuação nacional”, comenta.

Miqueri acredita que abertura em to-
dos os níveis é o principal diferencial 
da Plan B. “Incentivamos a iniciativa da 
equipe de modo que todos se sintam 
donos do negócio e acreditem no que é 
feito no dia a dia. A interação saudável 
entre a equipe é outro ponto de desta-
que”, ressalta.

Segundo ele, a agência busca o equilí-
brio entre os interesses da empresa e os 
dos talentos da casa, em um ambiente 
colaborativo e descontraído. “Lidamos 
com criatividade. Portanto, é fundamental 
proporcionar harmonia e bem-estar, para 
que as pessoas possam dar o seu melhor 

em prol da agência. Queremos que os co-
laboradores se sintam à vontade, para li-
berar suas ideias”, esclarece.

O principal desafio da Plan B é incen-
tivar cada vez mais a autonomia e o in-
traempreendedorismo como maneira de 
gerar valor para a equipe e os clientes. “As 
pessoas, quando entram na agência, não 
estão acostumadas com essa autonomia 
e precisam constantemente ser incenti-
vadas”, diz. 

Na agência estimula-se a cooperação, 
e não a competição, garante o sócio Pau-
lo Moura. “Não são cargos, níveis hierár-
quicos nem títulos: o fato de todos pode-
rem compartilhar suas essências e visões 
de mundo é que torna a agência um lugar 
bacana para se trabalhar”, acredita. Nesta 
rodada da pesquisa do GPTW, a agência 
subiu seis posições em relação à colocação 
que obteve na edição anterior, em 2011. 

Os executivos da Virta compartilham 
a filosofia que prega que uma agência 
deve sempre querer mais, ser curiosa 
e não se satisfazer em oferecer o que é 
comum e esperado. “Inspiração e trans-
piração, sabendo-se, de antemão, que 
em momentos alternados uma coisa ou 
outra vai se sobressair”, pondera Paulo 
Moura. “Uma empresa de comunicação 
não pode ser silenciosa e sisuda. Somos 
inquietos e bem-humorados. E esse cli-
ma interno estimula a troca de informa-
ções entre as nossas diferentes áreas”, 
completa a sócia-diretora da agência, 
Lucila Lopes.

Por ser uma empresa relativamente no-
va, o principal desafio é mostrar as pers-
pectivas de crescimento interno, na ava-
liação de Moura. Na agência ainda exis-
tem cargos e funções a serem criados. 
Para manter a equipe estimulada, a em-
presa conta com programas como o Vir-
ta Conference, um evento periódico em 
que todas as áreas compartilham, em pa-
lestras de até 30 minutos, seus desafios, 
conquistas e, sobretudo, suas inspirações.

Mix Brand  
Experience

Fundação 1996

Faturamento R$ 60 milhões
Sede São Paulo (SP) 
Número de 
funcionários

92

Netza

Fundação 2000

Faturamento não divulga
Sede São Paulo (SP) 
Número de 
funcionários

50

Plan B

Fundação 2003

Faturamento não divulga
Sede Belo Horizonte (MG)
Número de 
funcionários

45

Virta

Fundação 2001

Faturamento R$ 2 milhões
Sede São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

35

Projeto social da Netza em Santos: conscientização e integração da equipe

A Plan B, de Belo Horizonte, está pela terceira vez na lista das agências mais bem avaliadas
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“Somos uma agência feita de gente que 
busca inovar e criar o novo todos os dias. 
Privilegiamos um ambiente de trabalho 
próximo e informal, onde o que mais in-
teressa são as ideias. E entendemos que o 
clima no local de trabalho é fundamental 
para isso. Quanto melhor o clima, melhor 
a ideia”, acredita Claudio Xavier, sócio e 
diretor de criação da New Style, conside-
rada a número um do ranking de melho-
res agências para trabalhar. 

E como manter essa atmosfera? A res-
posta é simples e imediata: “É preciso ter 
gente boa e feliz. Isso é o suficiente”, garan-
te Xavier. Apesar de parecer simples, é esse 
o maior desafio: manter a atmosfera leve 
e a equipe animada. “As pessoas dão seu 
melhor quando se sentem felizes e moti-
vadas e quando são elas mesmas”, acredita.

Para isso, nada melhor do que manter 
um ambiente informal. “Não nos preocu-
pamos com o traje, inclusive muitos vem 
trabalhar de bermuda. As portas estão 
sempre abertas, ou seja, os chefes sentam 
junto com suas equipes. Não existem sa-
las ou baias separadas”, revela.

A estratégia é eliminar a imagem de tra-
balho formal e transformar a agência em 
uma pequena parte da casa de cada um 
que lá passa a maior parte do seu dia. Essas 
condições favoráveis, segundo Xavier, estão 
totalmente ligadas ao bom desempenho.

A performance da New Style no ranking 
do Great Place to Work vem melhorando a 
cada ano. Na primeira listagem, conquis-
tou a sétima posição. Em 2011, fez a lição 
de casa e ficou em terceiro lugar. Desta vez, 
concorrendo com outras 115 empresas, 
conseguiu posicionar-se como a melhor. 
“A conquista é da nossa equipe e chega pa-
ra reforçar os nossos valores”, comemora o 
criativo que comanda a agência. “Procuro 
empreendedores que tenham grande ca-
pacidade de realizar, de construir, de criar 
o que ainda não existe. As pessoas que tra-
balham aqui são únicas, gente com espí-
rito de equipe, profissionais apaixonados 
pelo que fazem”, conclui. 

“Nosso principal diferencial é o time: 
gente da melhor qualidade pessoal e pro-

fissional”, pontua Claudio Loureiro, presi-
dente da Heads. São profissionais de dife-
rentes áreas, com experiências de vida dis-
tintas que, segundo ele, formam um mo-
saico harmônico e competente, com am-
pla capacidade de trabalhar em equipe. 

“Antes de qualquer ingrediente, uma 
agência deve ter gente com talento e ca-
ráter. Estas são as bases das pessoas que 
buscamos. Se faltar um desses, não ser-
ve” alerta. “Aqui as pessoas se ajudam. E 
isso é diferente. Se o job pede faca entre 
os dentes, todo mundo fica nessa batida. 
Se pede organização e parcimônia, a ener-
gia muda, e a vibração é coletiva”, explica. 

Na Heads existe a visão que, como o 
trabalho é o lugar onde as pessoas pas-
sam a maior parte do seu tempo, ele tem 
de ser agradável. “Elas têm de se sentir 
importantes e incentivadas a contribuir o 
tempo todo”, acredita Loureiro. O espaço 
físico também faz diferença. “Arquitetura 
é fundamental no clima de uma agência. 
Vivemos em espaços amplos, com portas 
abertas e arejadas, especialmente nas se-
des do Rio de Janeiro e de Curitiba”, conta.

Outro ponto destacado pelo presidente 
da Heads é a importância de se ter um bom 
equilíbrio entre autonomia e responsabi-
lidade. O desafio da agência mora nesse 
terreno: “É gerar em quem aqui trabalha 
o sentimento de pertencimento. Creio que 
só assim se constrói uma ideia”, garante. 

A receita do sucesso, segundo ele, é 
simples. “É bacana que uma agência te-
nha bom humor, paixão, brilho nos olhos, 
desafios, vibração, compromisso, com-
prometimento e conhecimento. Aí a gen-
te mistura isso em algum tipo de método 
empresarial com disciplina e pronto. E 
deve-se fazer um esforço diário e coleti-
vo na diminuição do ego. Ego é uma coi-
sa muito chata”, conclui.

A dp6 é uma empresa de inteligência 
e performance digital, do Grupo Digital 
Ink. Seu principal desafio, segundo Leo-
nardo Naressi, chief people officer, é equi-
librar liberdade, desenvolvimento huma-
no, proatividade e levar ao mercado ser-
viços e produtos inovadores. “O merca-
do digital e, especificamente o de digital 
analytics e otimização de mídia, está em 
ebulição e formação. Temos de inventar 
o futuro todos os dias e manter todos fe-
lizes e envolvidos”, destaca o executivo.

Segundo ele, o investimento no desen-
volvimento profissional de qualidade e na 
manutenção de um clima saudável, pro-
porcionando equilíbrio entre vida pessoal 
e trabalho, transformou-se em um proces-
so fundamental para a sobrevivência de 

uma companhia. Na sua visão, uma agên-
cia deve buscar não apenas bons resulta-
dos para seus clientes, mas valores e um 
posicionamento sólido quanto às condi-
ções do ambiente de trabalho e a qualida-
de de vida dos seus colaboradores.

“Acreditamos que a geração atual quer 
saber, de forma clara, quais são as suas 
 reais perspectivas de crescimento. Por 
isso, investimos bastante em desenvol-
vimento, treinamento e capacitação” ga-
rante. A agência conta com plano de car-
reira, faz frequentes avaliações com seus 
colaboradores, fechou parcerias com ins-
titutos externos para treinamentos sem 
custo e investe em programas de educa-
ção continuada. 

São várias as atividades das quais os 
funcionários da dp6 podem participar, en-
tre as relativas ao desenvolvimento pes-
soal ou de formação profissional. Há tam-
bém ações de cunho social, como doação 
de sangue, alimentos e roupas; e ainda as 
que servem para tornar a vida do colabo-
rador mais leve, como a possibilidade de 
passar a maior parte do dia num ambien-
te informal, sem regras de vestuário, sem 
paredes e com acesso a qualquer pessoa, 
gestor ou sócio.

“Nossos horários são flexíveis e mui-
tos optam por trabalhar no esquema ho-
me-office”, explica o CPO da agência que 
estreou com o pé direito na listagem do 
GPTW, conquistando o posto de terceira 
melhor empresa para trabalhar.

A empresa, que nasceu em 2007 pa-
ra cuidar da conta do Google, quando 
este aterrissou no Brasil, hoje é reco-
nhecida no mercado como um lugar 
eclético e pautado pela liberdade. “O 
que realmente importa é o cliente es-

tar bem atendido e satisfeito”, pontua 
o sócio-fundador  Eduardo Vieira. “Se 
o profissional que atende esse clien-
te desempenhar seu papel melhor em 
casa, ou trabalhando meio período, ou 
na madrugada, é ele quem vai me di-
zer. Damos autonomia para se organi-
zar, contanto que entregue o que é es-
perado”, assegura.

Vieira pondera que, para que um pro-
fissional desempenhe bem sua função, ele 
tem de estar contente em seu ambiente de 
trabalho e com seus pares, além de mo-
tivado pelo desafio de atuar com deter-
minado cliente. “Nesse cenário, não tem 
como dar errado”, avalia. “Trabalhamos 
com capital humano, com ideias, por isso 
precisamos deixar as cabeças pensantes 
livres. Esperamos que ele entregue o que 
é prometido, seja empreendedor e proa-
tivo”, destaca, ao garantir que cultivar um 
ambiente motivador faz parte dos valores 
essenciais da agência.

Apesar de o modelo de negócio da  Ideal 
parecer o dos sonhos, o próprio Eduardo 
Vieira reconhece que nem todos se ajus-
tam a esse estilo. A agência já contratou 
profissionais muito bem conceituados, 
mas que não se sentiram “em casa”. Ou 
seja, nada garante que uma prática de su-
cesso dê certo em todas as empresas. Elas 
precisam ser adequadas a cada cultura. “A 
identificação do funcionário com a cultu-
ra é fundamental, desde o momento da 
sua contratação”, pontua Vieira.

Rodolfo Medina, presidente da Artplan , 
acredita que a conquista de um lugar no 
ranking do GPTW se deve ao fato de 

Agências com mais de cem funcionários 
New Style

Fundação 2000

Faturamento não divulga
Sede São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

180

1

Bicicleta, prancha de surfe e massoterapeuta, os “mimos” da Binder para seus funcionários

Heads

Fundação 1989 

Faturamento R$ 205 milhões 

Escritórios

Rio de Janeiro (RJ), 
Curitiba (PR), São 

Paulo (SP) e Brasília 
(DF)

Número de 
funcionários

135

2

dp6 (Grupo Digital 
Ink)

Fundação 2007

Faturamento R$ 14 milhões

Escritórios
São Paulo (SP), Rio 

de Janeiro (RJ) e 
Porto Alegre (RS) 

Número de 
funcionários

136

3

Agência Ideal

Fundação 2007

Faturamento não divulga
Sede São Paulo (SP) 
Número de 
funcionários

154

Artplan

Fundação 1967

Faturamento não divulga

Escritórios

Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP), 

Brasília (DF), Lisboa 
e Madri

Número de 
funcionários

260
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melhores agências para trabalhar

reportagem especial

a agência conseguir mesclar um clima 
agradável com a crença de fazer a dife-
rença, buscando sempre inovar. “Nosso 
ambiente de trabalho é muito bacana. O 
time é muito parceiro, não há brigas. As 
áreas sempre se ajudam”, revela. O tra-
balho, segundo Medina, é baseado na 
construção de relações de confiança en-
tre as pessoas. “As lideranças sempre re-
conhecem as atitudes dos colaboradores”, 
pontua. Essa é uma prática que tende a 
crescer na agência. A Artplan foi fundada 
em 1967 pelo empresário Roberto Medi-
na e está posicionada entre as 20 maiores 
agências do País. 

Medina garante que a empresa está 
investindo bastante na área de recursos 
humanos. “Para conseguir o que quere-
mos precisamos ter o mapeamento das 
lideranças, planejar o desenvolvimento 
de carreiras e focar em avaliação de de-
sempenho, traçar os desafios de cada um 
deles e estipular metas para os funcioná-
rios”, enumera. E quanto melhor for esse 
desenho, mais interessante fica o negó-
cio, pois hoje, a geração Y é pouco ape-
gada. “Se seu caminho futuro não estiver 
claro, você corre sério risco de ficar fragi-
lizado”, acredita. 

Por estas e outras, a Artplan se diz dis-
posta a cuidar de seus talentos. “Traba-
lhamos com uma cultura organizacional 
que valoriza as pessoas, num ambien-
te muito democrático, onde todo mun-
do trabalha junto”, afirma Medina. A es-
tratégia para manter o time estimulado 
é bater sempre na tecla de que no am-
biente de trabalho o objetivo é comum. 
“Nosso maior desafio é cuidar para que 
esse ambiente superdemocrático não fi-
que bagunçado. Precisamos de descon-
tração e leveza mas, ao mesmo tempo, 
precisamos ter metas e objetivos claros, 
além de processos bem estruturados. Se-
não, vira bagunça”, adverte.

Glaucio Binder, sócio da Binder Visão 
Estratégica, define a agência que leva o 
seu nome como uma empresa que sem-
pre privilegiou a relação com as pessoas, 
sejam elas funcionários, sócios, fornece-
dores, veículos ou clientes. “O núcleo do 
nosso negócio é gente, se não valorizar-
mos e respeitarmos isso, seria um con-
trassenso”, pondera. 

A agência procura sempre enxergar o 
lado dos colaboradores, segundo ele. Por 
isso, investe em ações que têm como ob-
jetivo tornar o dia a dia mais leve, diver-
tido e inspirador. Coisas como bicicletas, 
pranchas para surf (a empresa fica perto 
da praia), totó (ou pebolim como é co-
nhecido em São Paulo), sorvete liberado, 
cerveja às sextas-feiras, chuveiros e mas-
soterapeuta duas vezes por semana. “Mas 
nada disso é importante se não houver o 
respeito pelas pessoas. Isso é o que faz o 
nosso um ótimo ambiente de trabalho”, 
assegura o executivo.

A Binder participou da rodada anterior 

da pesquisa do GPTW, mas não foi lista-
da entre as melhores. Essa posição esti-
mulou a empresa a buscar uma coloca-
ção entre as mais bem avaliadas. Com es-
se objetivo, contratou a E-Talent, especia-
lizada na gestão de recursos humanos, e 
se abriu para melhorar. “Entrar no  GPTW 
foi fundamental. Independentemente de 
estar na lista principal ou não, só o rito 
para participar nos faz pensar em várias 
questões para as quais precisamos estar 
atentos”, acredita Binder. 

Vencida essa etapa, o principal desafio 
da agência é desenvolver e reter talentos. 
“Queremos ser desejados pelos clientes e, 
para tanto, precisamos ser desejados pe-
las melhores pessoas do mercado. Segui-
mos na busca pela capacidade de man-
ter um time de alta qualidade”, conclui. 

“Todos os nossos colaboradores, em 
absolutamente todas as áreas, respiram 
criatividade”, garante Maria Eduarda Gor-
dilho Lomanto, diretora de recursos hu-
manos, referindo-se ao time de funcioná-
rios da DM9DDB. A empresa aposta na 
máxima que diz que o ambiente de tra-
balho é essencial para o bom desenvol-
vimento profissional. “A agência abre es-
paço para todos os colaboradores. Temos 
ideias de estagiários com cases premia-
dos. Proporcionamos um ambiente livre 
para ousar e inovar. Os profissionais têm 
uma grande oportunidade de crescimen-
to, tanto que há casos de assistentes que 
viraram diretores e até do boy que virou 
supervisor”, conta.

A executiva acredita que uma empre-
sa deve sempre se preocupar com a qua-
lidade de vida das pessoas. “Trabalhar 
até mais tarde é muito comum no mer-
cado publicitário. Na DM9 não acredita-
mos nesta filosofia e achamos que traba-
lhar fora do horário não é algo bom, não 
é natural”, aponta.

Na busca pela excelência, o principal 
desafio da agência é incentivar os cola-
boradores, motivá-los a crescer, a conhe-
cer o mercado, a se aperfeiçoarem para 
manter a excelência dos trabalhos. “Nos-
so presidente (Alcir Gomes Leite) costu-
ma dizer que, respeitando os valores, na 
DM9 tudo pode. Entendemos que o mer-
cado é ágil e por isso investimos em pro-
fissionais altamente qualificados e que 
vistam a camisa da agência”, completa 
Maria Eduarda. 

Gal Barradas, CEO da F.biz, é clara ao 
definir a agência: “Temos a transparên-
cia como valor que guia todas as nossas 
ações. Sobretudo, na comunicação.” Se-
gundo ela, é política da empresa compar-
tilhar as decisões, de forma clara, expon-
do os motivos que levaram a optar por um 
caminho ou outro. “Somos transparentes 
ao comunicar nossas conquistas e insu-
cessos, nossos erros e acertos. Convida-
mos os colaboradores a nos dar  feedback 
constante e todos os sócios e gestores têm 
as portas abertas para receber comentá-
rios e percepções. Agindo desta forma, 
além da transparência, nossos colabo-
radores reconhecem a proximidade da 

gestão da empresa”, afirma.
A F.biz é uma agência da era digital. 

“Nosso trabalho pede que estejamos li-
gados nas pessoas, em suas expectativas, 
em suas emoções. Ao mesmo tempo, te-
mos de estar apoiados em metodologias 
e inteligência de monitoramento de da-
dos. Isso é muito atual e faz parte de uma 
transformação recente do mercado”, diz 
Gal, ao apontar que a equipe tem acesso 
ao que há de melhor em estrutura e fer-
ramentas de trabalho.

A diretora de recursos humanos, Mo-
nica Szanto, conta que a agência “une a fé 
e a ciência”, reunindo o melhor do bran-
ding e do planejamento estratégico com 
o que há de mais moderno em tecnologia, 
analytics e performance. “Tanto na pers-
pectiva dos negócios como da gestão de 
pessoas, assumir esta ambivalência é o 
que nos diferencia. Queremos compro-
metimento e entrega sem prejuízo da le-
veza e da realização. Para nós, não basta 
atingir números. Queremos conquistá-los 
com um ambiente de trabalho no qual as 
pessoas se sintam privilegiadas por fazer 
parte”, conclui a executiva.

“Acreditamos e nos orgulhamos do tra-
balho que fazemos para nossos clientes. Is-
so ajuda as pessoas a entenderem a razão 
pela qual vêm trabalhar todos os dias”, diz 
Eduardo Simon, sócio e vice-presidente 
de operações da Taterka, agência que es-
treia com o pé direito na listagem do Gre-
at Place to Work. Para ele, a agência tra-
balha baseada em um tripé que inclui de-
senvolvimento pessoal, reconhecimento 
profissional e pacote competitivo de be-
nefícios, incluindo plano de participação 
nos resultados para todos os funcionários.

“Nos preocupamos com o clima or-
ganizacional, com o desenvolvimento 
de talentos e com o reconhecimento do 
resultado do trabalho de toda a equipe”, 
afirma Simon. “O fato de que muitos pro-
fissionais cresceram dentro da agência 
demonstra as oportunidades de desen-
volvimento oferecidas e o interesse em 
permanecer na agência e desenvolver 
sua carreira aqui”, acredita o executivo.

A Taterka mantém em sua política de 
recursos humanos o compromisso de 
apoiar os funcionários em questões pes-
soais de ordem financeira, de saúde e fa-
miliares. Este suporte, segundo Simon, é 
individualizado, com soluções desenha-
das para cada caso, e conta com a parti-
cipação da direção executiva. 

Fundada por Dorian Taterka, em 
1993, a agência tem entre seus clientes 
McDonald’s, Natura, Bayer, BMW, Saraiva 
entre outros. Na América Latina, é respon-
sável pela comunicação do McDonald’s 
em 18 países e da Natura em cinco mer-
cados. Como principal desafio, o Simon 
destaca a dificuldade de identificar e re-
ter talentos no início da carreira, possi-
bilitando que eles se desenvolvam nos 
quadros da agência. Sede da DM9 em São Paulo: respeitando os valores da empresa, tudo pode

Binder

Fundação 2001 

Faturamento não divulga
Sede Rio de Janeiro (RJ)
Número de 
funcionários

120

DM9DDB

Fundação 1989 

Faturamento não divulga
Sede São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

343

F.biz

Fundação 1999

Faturamento não divulga
Sede São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

270 Taterka

Fundação 1993

Faturamento R$ 460 milhões
Sede São Paulo (SP)
Número de 
funcionários

161 
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Prêmio às mais bem avaliadas
Em noite de festa no Rio de Janeiro, agências que se destacaram na pesquisa do GPTW foram homenageadas

Sandra Poltronieri e Rodrigo 
Medina (Artplan)

Tatiane Tiemi (Great Place To Work) 
Caroline Maffezzolli (Mercatto)

Alan James, Milton Medeiros  
e Sergio Adler (Biruta Ideias 
Mirabolantes)

Yuri Binder (213 Sports), Glaucio Binder 
(Binder) e Duda Moncalvo (Staff)

Liliane Coelho, Fernanda Melo, Adel Malouf e Aline Campos 
(Mercatto Comunicação)

Paulo Farnese, Katia Braga, Marcelo Murari  
e Geovana Gomes (Mark Up)

Thiago Miqueri, Jaiza Baumfeld e Paulo 
Bernardino (Plan B)

Daniel Queiroz, Cristina Queiroz  
e Queiroz Filho (Ampla)

Ruy Shiozawa (Great Place to Work), Leila Castello, 
Thomas Tagliaferro e Claudia Lopes (New Style)

Reinaldo Figueiredo (Record 
Rio) e Paulo Loffler (Bradesco 
Esportes FM)

Representantes das 16 agências premiadas com menos de cem  
funcionários no palco do Golden Room do Copacabana Palace

Dirigentes das nove agências premiadas com mais de cem  
colaboradores são homenageados com diplomas

Alexandre Zaghi Lemos (Meio & Mensagem) 
com Fábio Souza, da Eou, segunda colocada 
entre as com menos de cem funcionários

Clóvis Speroni entrega o troféu para 
Cristina Metidieri e Marcio Cavalieri,  
da RMA, primeira entre as agências  
com menos de cem funcionários

Decio Vomero homenageia os diretores da dp6, terceira colocada 
entre as agências com mais de cem colaboradores

Glaucio Binder (Fenapro) entrega a placa 
a Flavio Medeiros, Kike Borell e Gabriela 
Duarte, da Heads, segundo lugar entre as 
com mais de cem funcionários

Luiz Fernando Manso, Marcelo Paiva (Globo)  
e Clóvis Speroni (Agência 3 e Abap Rio)
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Marcelo Diniz (Abap) entrega o prêmio para a Out Promo, 
terceira entre as empresas com menos de cem funcionários
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1552, p. 41-51, 25 mar. 2013.




