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Quando uma agência abre um escritó-
rio no maior mercado publicitário do 

Brasil não se trata, por si só, de uma grande 
novidade. Mas um movimento que envol-
va uma agência bem-sucedida no merca-
do norte-americano e com prêmios rele-
vantes em festivais internacionais merece 
um olhar mais próximo. Após cerca de um 
ano operando com uma pequena equipe 
dentro do escritório da Sunset, sua prima 
de Grupo ABC, a Pereira&O’Dell parte pa-

AgênciAs i

O novo passo da 
Pereira&O’Dell
Operação brasileira conquista conta digital da Natura e investe em escritório próprio
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ra vida solo em escritório instalado no Al-
to de Pinheiros, em São Paulo, inaugurado 
oficialmente na semana passada. 

Ocupado por cerca de 20 funcionários, 
o espaço pode abrigar, com folga, o triplo 
desse efetivo, embora a agência evite fa-
lar em metas de crescimento. “Na pro-
paganda, costuma-se fazer muita aposta 
grande e depois as pessoas têm que correr 
atrás do prejuízo. E quem paga é o cliente. 
Nunca tivemos plano de crescer rápido e 

nosso objetivo tem mais a ver com influ-
ência e qualidade”, afirma o sócio funda-
dor e CCO PJ Pereira, referindo-se a seus 
dois outros escritórios, em San Francisco, 
hoje com 120 funcionários, e Nova York, 
com 20. “Mudar uma agência de lugar é 
custoso, porque o escritório indica o ta-
manho que queremos ter. No nosso ca-
so, é um tamanho médio”, ressalta Michel 
Lent, diretor geral da operação brasileira.

Parte dessa meta começou ser atingida 

nos primeiros meses de operação, quan-
do a agência conquistou quatro clientes. A 
mais recente é uma das três partes da conta 
digital da Natura. A Pereira&O’Dell passa a 
dividir a verba com a Salve e a ID, esta últi-
ma já integrante do pool do anunciante. Sob 
responsabilidade da POD estarão marcas 
de maquiagem, rosto e cabelo, como Una, 
Aquarela, Faces, Fotoequilíbrio, Chronos e 
Plant. No segmento off-line, a Natura conti-
nua atendida por Taterka e Peralta. 

O portfólio atual da POD no Brasil in-
clui também a verba de mídias sociais de 
Fiat (que possibilitou a vinda da agência 
para o País), a publicidade do site Imo-
velWeb e parte digital de Perdigão, aten-
dimento que inclui atualização de con-
teúdo no site e nas redes sociais. 

Curva ascendente
Não é possível prever se o escritório 

brasileiro terá o mesmo sucesso da ma-
triz em San Francisco. Mas Pereira apos-
ta em algumas conjunturas. “Em 2008, o 
mundo estava em crise e a abertura de 
uma agência era uma irresponsabilida-
de. Agora, no Brasil, por incrível que pa-
reça, o mercado é mais estável e com uma 
curva ascendente mais constante. Além 
disso, São Paulo contará com o suporte 
de San Francisco, que já colaborou em al-
guns projetos para Perdigão, por exem-
plo”, compara. 

A expansão é considerada um pas-
so importante para a criação de uma  
micro-rede global que, embora formada 
por escritórios com estratégias indepen-
dentes entre si, atuará em processo de co-
laboração mútua. “Quero abrir até duas 
agências na Ásia, muito mais para trazer 
a influência do continente em segmentos 
como mobile e design para o resto da re-
de do que por negócios locais”, exempli-
fica Pereira. Outro alvo é a Europa, on-
de Londres, Amsterdã ou alguma cidade 
da Alemanha poderão ter um escritório. 
Nesse caso, a ideia é atender melhor os 
clientes com sede na região. 

Além de Natura, equipe de 20 pesoas liderada por Michel Lent e PJ Pereira atende Fiat, ImovelWeb e Perdigão

Assista entrevistas com Pereira e Lent em  
www.meioemensagem.com.br
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Escala, aos 40:  
“Arriscado é não fazer”
Agência comemora aniversário com palestra de ex-professor do  
Massachusetts Institute of Technology (MIT), John Maeda

Para comemorar 40 anos, completados 
esse mês, a Escala traz ao Brasil o con-

sultor empresarial John Maeda para pales-
tra na quinta-feira 29, em Porto Alegre. Se-
gundo Reinaldo Lopes, um dos cinco só-
cios-diretores da agência, o presidente do 
Rhode Island School of Design (RISD) foi 
escolhido para falar a um grupo de execu-
tivos convidados, a fim de reforçar a veia 
de inovação que a agência procura aplicar 
em seus trabalhos. “Queríamos alguém que 
nunca tivesse vindo ao Brasil e que tives-
se um conteúdo a acrescentar às pessoas 
com as quais nos relacionamos”, explica. 

Nascida na capital gaúcha em 1973 co-
mo braço da MPM, a Escala foi compra-

da pelos irmãos César e Antônio Marcus 
Paim em 1981. Oito anos depois, a empresa 
foi adquirida por um grupo de seis funcio-
nários: Fernando Picoral, Miguel de Luca, 
Paulo Melo, Alfredo Fedrizzi e Reinaldo Lo-
pes, que estão na operação até hoje, e Au-
ri Hugo Frantz, que a deixou 12 anos atrás. 

Porém, nem sempre os sócios tiveram 
o controle total da agência. Em 2000, com 
o objetivo de ganhar o mercado nacional, 
venderam 30% para a holding Prax, dos só-
cios Javier Llussá Ciuret, Gabriel Zellmeis-
ter e Washington Olivetto, que controlava 
a W/Brasil e também tinha participação na 
Lew’Lara. Os sócios da Escala acreditavam 
que o negócio ajudaria na busca por novas 

tecnologias e prospecções, mas o acordo foi 
desfeito em 2011, e a agência voltou a ser 
100% dos cinco sócios originais. “Digo para 
o Washington que ele teve sorte de ser meu 
sócio por 11 anos”, brinca Lopes. 

A entrada no maior mercado do País 
incluiu ainda a compra da Sociedade DPP, 
que em 2008 concretizou a chegada da 
agência a capital paulista e pôs fim à par-
ceria mantida até então com a Synapsys.

Atualmente, além dos escritórios em 
Porto Alegre e São Paulo, a Escala possui 
agências coligadas em Blumenau (Escala 
Metra) e Recife (Plano B). Em 2012, abriu 
representação em Brasília, após vitória na 
concorrência da Eletrobrás. Para os sócios, 

os investimentos fora do Rio Grande do Sul 
ampliam a capacidade de atendimento da 
agência. “Estar no maior mercado do Bra-
sil agrega tecnologia, além de conseguir-
mos oferecer um conhecimento mais pre-
ciso do mercado brasileiro”, afirma Lopes, 
lembrando-se da conta da Construtora 
Celi, em Sergipe, que, segundo ele, não 
teriam conquistado caso estivessem so-
mente em Porto Alegre. 

Com 200 funcionários em seus escritó-
rios próprios, a Escala apresentou cresci-
mento de 27% no primeiro semestre deste 
ano em relação ao mesmo período do ano 
passado. “Hoje, estamos administrando ver-
bas que somam R$ 260 milhões, e o plano 
para 2020 é atingir meio bilhão”, frisa Lopes. 

Na carteira de clientes da Escala estão 
anunciantes como Grendene, Vivo, Ze-
ro Hora, Warner Home Entertainment e 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
“Tenho observado que muitas agências se 
desenvolvem e crescem muito rapidamen-
te, ou lastreadas em grandes contas gover-
namentais, ou ancoradas por fusões com 
multinacionais. Nós seguimos matando 
um leão por dia”, finaliza Lopes, lembran-
do o slogan da campanha que comemora 
os 40 anos: “Arriscado é não fazer”.

Aline Rocha
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1574, p. 20, 26 ago. 2013.




