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As mais antigas agências digitais do Bra-
sil estão prestes a completar 15 anos, 

mas há grandes chances de que elas não 
sigam muito além da maioridade, pelo 
menos não no formato “digital” que co-
nhecemos hoje. É isso o que afirmam, 
praticamente em coro, os especialistas  
desse mercado. Mas, ao contrário do que 
pode parecer até aqui, essa expectativa 
não tem nada de sombria. É que o debut 
deve comemorar também o fim dos limi-
tes entre agências “digitais” e “tradicio-
nais” no Brasil, inaugurando a nova era 
de “agências de comunicação” — pura e 
simplesmente. 

A tendência não é propriamente uma 
surpresa porque esse cenário vem se de-
senhando aos poucos. Cada vez mais, 
grandes agências digitais são pautadas 
para ações off-line e as tradicionais evo-
luem nos meios online. “A linha que se-
para as duas está ficando cinza”, resume 
Jonatas Abbott, presidente da Associação 
Brasileira das Agências Digitais (Abradi) . 
“Fica mais difícil identificar o que é agên-
cia de propaganda e o que é agência di-

AgênciAs

É o fim das digitais?
Especialistas apostam que em cinco anos não haverá mais limites  
entre as agências ditas “tradicionais” e as especializadas em internet 

Por FERNANDA BOTTONI

gital. Não tenho dúvida de que isso vai 
se misturar e o que teremos serão agên-
cias de comunicação trabalhando mar-
cas, independentemente da plataforma 
utilizada”, prevê.

Guilherme Gomide, CEO da agência 
Casa, concorda e vai além: para ele, em 
cinco anos, chamar uma agência de digi-
tal vai ser motivo de piada. Também para 
Tiago Ritter, CEO da W3haus, é fato que, 
no futuro, a diferença entre o online e o 
off-line será irrelevante. “As pessoas es-
tão conectadas o tempo todo e as mar-
cas querem falar com elas, não impor-
ta se pelas redes sociais ou pela novela 
das nove”, afirma. “É como anunciar um 
apartamento com energia elétrica — tão 
cotidiano que fica ridículo.” 

Desde os primórdios
Para compreender melhor essa trans-

formação, não custa lembrar como mui-
tas das mais antigas agências digitais do 
Brasil começaram. Na época da bolha da 
internet, no ano de 1999, nasceram, por 
exemplo, AgênciaClick, Tribo e Lov, todas 
de São Paulo — as duas primeiras já es-
sencialmente digitais e a segunda, ainda 
como Lo-V, braço online da Loducca. “Há 
14 anos, fazíamos sites e nos apresentá-
vamos como agência de internet”, conta 
Abel Reis, presidente e COO da Agência-
Click. “Na época, precisávamos conven-
cer o mercado brasileiro de que a inter-
net era de fato um novo meio de comu-
nicação que emergia,” lembra. 

A Tribo começou com duas pessoas 
prestando serviços e desenvolvendo pla-
nejamento para as marcas no ambiente 
digital, conta o sócio-diretor Raul Orfao. 
“Ninguém sabia o que era a tal da inter-
net”, reconhece João Muniz, sócio-pre-

Qual é sua praia?
Confira as principais áreas em que agências digitais podem se especializar

SEO (Search Engine Optimization) — Empresas de marketing digital com foco em per-
formance. Atuam em web analytics e estratégias para aumentar a visibilidade em bus-
cadores e a relevância de seu conteúdo.

Social media — Especializadas em mídias sociais, digital PR e marketing digital. Tra-
balham com pesquisa, planejamento de ações sociais e modelos de relacionamento da 
marca com seus consumidores em plataformas sociais. Nesse nicho também há as em-
presas de plataforma social, que atuam em monitoramento e social CRM.

E-mail marketing — Empresas de plataforma de e-mail marketing. Focadas  
em inteligência do relacionamento OnetoOne com o público de seus clientes por 
meio de e-mails.

Produtoras digitais — Especializadas no desenvolvimento de projetos já concebidos/
planejados por grandes agências. Especialmente focadas em codificação front-end e ba-
ck-end, design, animação, integração de sistemas e mobile.

E-commerce — Centradas no desenvolvimento e comercialização de plataformas tran-
sacionais, tradicionalmente atendendo marcas de varejo e empresas que possuem o mo-
delo de negócio digital.

Mobile — Desenvolvedoras de produtos, aplicativos e/ou sistemas exclusivos para dis-
positivos móveis, atendendo agências e marcas finais.

Criação e desenvolvimento de games — Especializadas no desenvolvimento de jogos 
online, trabalhando para marcas finais e agências de médio e grande portes.

Fonte: Abradi

Guilherme Gomide, da Casa: digitais já têm 
mais peso em algumas situações

Raul Orfão, da Tribo: sua agência já desenvolve 
ações e on e off-line para o cliente PayPal

Alexandre Suguimoto, da Apadi: “uma agência tradicional média fatura sozinha o que 20 agências digitais faturam juntas” 
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sidente da Lov, ao confessar que abriu a 
agência, em parceria com Celso Loduc-
ca, seu sócio na época, mais para saber 
como seria essa experiência do que qual-
quer outra coisa. E o que a Lov fazia até 
então era nada mais do que transformar 
anúncio em formato display para inter-
net. “Era o que havia no momento”, jus-
tifica Muniz.

Outros exemplos são a Frog, que nas-
ceu há dez anos no Rio de Janeiro, basi-
camente produzindo portais e intranet; 
a W3haus, fundada em Porto Alegre em 
abril de 2000; e até a Mídia Digital, funda-
da por Guilherme em 1995, que, em 2011, 
uniu-se à RMG Connect dando origem à 
Casa. “Não só a minha, mas grande par-
te das digitais não começou como agên-
cia, mas como softwarehouse ou produ-
tora digital”, conta Gomide. Na época, o 
termo “agência digital” era totalmente de 
nicho. “Era difícil vender a comunicação 
online porque o cliente precisava enten-

ferente a cada ano”, admite.
O presidente da Associação Paulista 

das Agências Digitais (Apadi), Alexandre 
Suguimoto, lembra que, quando as agên-
cias digitais começaram, sua função era 
basicamente fazer sites. “Hoje são mais 
de 40 disciplinas, há as especialistas e as 
chamadas full service, que fazem tudo 
para o digital e ainda mais, já que muitas 
estão trabalhando estratégias cross me-
dia também”, aponta.

Inteligência fica em casa
Com tudo isso, outro consenso parece 

ter surgido, especialmente entre as agên-
cias que foram se tornando full service. 
Elas decidiram manter na equipe profis-
sionais especializados em quase todas as 
disciplinas, especialmente search, mobile 
e social, que cada vez mais têm peso na 
estratégia das marcas. “Investimos nessas 
especializações porque queríamos enten-
der o que estava surgindo para conseguir 
otimizar as atividades”, explica Ritter. A 
Tribo seguiu a mesma linha e chegou a 
ter uma produtora de vídeo em 2001. Ho-
je conta com animadores e ilustradores 
para desenvolver conteúdos de games e 
atividades interativas focadas no merca-
do infantil, por exemplo.

Em geral, o que as agências querem é 
manter a inteligência estratégica em ca-
sa e terceirizar apenas a execução, quan-
do necessário. Na Casa, investiu-se mui-
to em search em 2001 e 2002 (e em social 
também), porque a agência não acredi-
ta nisso como disciplina isolada, explica 
Gomide. A parte estratégica do mobile 
também é desenvolvida pela equipe, en-
quanto a execução pode ser feita interna-
mente ou terceirizada.

Essa decisão de manter a estratégia e a 
inteligência em casa está diretamente li-
gada à importância que as agências digi-
tais vêm conquistando na relação com os 
clientes. A própria AgênciaClick, que nas-
ceu especializada em internet (lembra?), 
atualmente pensa a comunicação dos 
clientes lado a lado com as agências clás-
sicas que têm origem no off-line. “Com o 
crescimento do bolo publicitário no 

der primeiro o valor desse meio.”
Nesse período todo o que não faltou 

foi mudança, a começar pela evolução 
no número de pessoas com acesso à in-
ternet. Há quase 15 anos, elas não passa-
vam de seis milhões. Hoje, são mais de 
cem milhões de brasileiros online, se-
gundo o último levantamento do Ibope 
Media. Inúmeras plataformas e tecnolo-
gias despontaram e ganharam os holofo-
tes, grande parte para desaparecer meses 
depois, dando espaço a invenções ain-
da mais quentes, que não deixaram esse 
mercado descansar nem por um minuto. 

Como consequência, vimos surgir 
áreas , e até agências, especializadas em 
quase tudo— redes sociais, mobile, e-mail 
marketing, buscas, games etc. “Primeiro 
era o html, depois veio o Flash, aí chegou 
o Second Life e hoje se fala em html5 e 
outras tecnologias mais acessíveis”, diz 
Ritter, da W3haus. “Nesses 13 anos de 
operação, a W3haus foi uma agência di-

“Fica mais diFícil identiFicar o 
que é agência de propaganda e o 
que é agência digital. não tenho 
dúvida de que isso vai se misturar 
e o que teremos serão agências 
de comunicação trabalhando 
marcas, independentemente da 
plataForma utilizada”

Jonatas Abbott

Tiago Ritter (no detalhe), da W3haus (acima): agência manteve na equipe profissionais especializados em search, mobile e social   

Roberto Cassano (ao lado), da Frog (acima): agência deixou de ser vista apenas como produtora para se envolver mais nos negócios dos clientes
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Brasil e com toda a massificação da in-
ternet, hoje o digital tem uma relevân-
cia indiscutível na agenda dos clientes e 
na decisão de investimento”, afirma Reis.  

Orfao, da Tribo, afirma que o trabalho 
da sua agência é o de olhar para todas 
as possibilidades e ver qual delas é mais 
adequada à necessidade do cliente. “Não 
pensamos taticamente e não estamos fo-
cados em compra de mídia em momen-
tos táticos, por isso somos uma agência 
independente, com clientes como Nestlé 
e Vale”, explica.

Armistício
Se antes as agências digitais ficavam em 

segundo plano enquanto as tradicionais 
cuidavam de toda a estratégia, pouco a 
pouco esse cenário foi se transformando. 
“Até 2010, a digital só executava o que a 
tradicional determinava. Como as agên-
cias tradicionais são mais focadas em TV 
e outras mídias convencionais, foram as 
digitais que passaram a pensar a estraté-
gia da comunicação das marcas para os 
novos meios”, analisa Muniz, da Lov. Ho-
je, segundo ele, o tratamento dado pelos 
anunciantes é praticamente igual para os 
dois tipos de agência. 

O mesmo ocorreu com a Frog, que, por 
volta de 2008 e 2009, deixou de ser vista 
apenas como uma produtora para se en-
volver mais nos negócios dos clientes. “Ain-
da estávamos distante do business porque 
a briga entre as agências on e off era gran-
de”, conta Roberto Cassano, diretor de pla-
nejamento e estratégia da agência. 

Para ele, essa guerra não foi produti-
va, mas teve o lado positivo de educar o 
mercado a criar investimentos separados 
para o “tradicional” e o “digital”. Na sua 
visão hoje existe muito mais cooperação 
entre as agências do que uma guerra pro-
priamente dita. “O cliente coloca todos 
os seus fornecedores para pensar junto 
sua estratégia”, explica. “Faz todo o sen-
tido, afinal, o consumidor não pensa on 

Na contramão da tendência de as 
grandes agências digitais tornarem-se 
simplesmente agências de comunicação 
(full service on e off-line) está o futuro 
mais provável das especializadas 
em determinadas áreas do digital. 
Empresas focadas em search, social 
media, mobile, e-commerce, entre 
outras, devem ser cada vez mais 
especialistas nas suas áreas para 
acompanhar, em tempo real, todas 
as mudanças comportamentais e 
tecnológicas que surgem praticamente 
o tempo todo.

Aliás, é exatamente por causa 
dessa infinidade de novidades surgindo 
uma atrás da outra que as agências 
especializadas devem continuar tendo 
espaço garantido no mercado digital. 
Afinal, quem mais teria expertise e 
dedicação suficientes para acompanhar 
de perto tudo isso?

Jonatas Abbott, presidente da 
Associação Brasileira das Agências 
Digitais (Abradi) e também diretor 
executivo da Dinamize, especializada 
em social media e e-mail marketing, 
acredita que as grandes agências 
deverão manter equipes internas 
especializadas em SEO, social, 

Parceiras e executoras

e off, não dá para forçar uma separação.”
Gomide, da agência Casa, vai mais lon-

ge. Para ele, as agências digitais já têm 
mais peso do que as tradicionais em algu-
mas situações. “Para marcas com grande 
presença no digital, como Magazine Lui-
za, B2W e Buscapé, certamente a agência 
digital já é a mais relevante.”

Outro caso é o da Tribo, que atende 
o serviço de pagamentos online PayPal. 
A agência, que nasceu “interativa” há 14 
anos, desenvolve hoje ações on e off-line 
para o cliente, incluindo o programa Pâ-
nico, da TV Bandeirantes, e até uma ca-
pa postiça para os assinantes da revista 
Caras. “Nosso negócio é estabelecer a co-
municação com os consumidores no ter-
ritório que eles estiverem”, garante Orfao.

Qualificação e entrega
A transformação na relação das agên-

cias com os anunciantes ocorreu princi-
palmente porque as digitais foram buscar 
qualificação para entregar mais estraté-
gia para as marcas mesmo no ambiente 
 off-line. “Nós já temos DNA mutante para 
nos adaptar com mais facilidade do que 
as agências que fazem a mesma coisa há 
30 ou 40 anos”, alfineta Ritter, da W3haus.

off-line, e até mesmo digitais, não têm 
equipes tão qualificadas para a gestão de 
projetos de mídia de performance e SEO. 
“É por isso que atuamos como parceiros 
estratégicos para a busca de melhores 
resultados para os investimentos dos 
clientes”, explica.

O CEO da agência Casa, Guilherme 
Gomide, ainda levanta outro ponto 
interessante. “Players como Google e 
Facebook democratizaram a publicidade 
online. Hoje ela é muito mais pulverizada 
e acessível, por isso o cenário deve 
ser bastante diversificado, inclusive 
para pequenas agências e produtoras 
especializadas, que atenderão pequenos 
clientes ou trabalhão em parceria com 
as grandes.” 

mobile, e-mail marketing etc., para que a 
inteligência estratégica fique dentro de 
casa. Mas não tem dúvida de que elas ainda 
precisarão de parceiros que dominem as 
ferramentas para cuidar da execução das 
estratégias desenhadas internamente. “É o 
equivalente a uma agência de propaganda 
ter capital intelectual para fazer anúncio, 
mas não ter gráfica, ou ter roteirista e 
diretor de criação sem ter o estúdio. Na 
internet as tecnologias são pulverizadas, 
o que exige ainda mais parceiros 
especializados”, afirma.

É o caso da AgênciaClick, por exemplo, 
que mantém em casa a estratégia, 
a criação e a gestão das iniciativas 
dos clientes, mas integra parceiros e 
especialistas ao processo para realizar 
entregas — sempre de forma transparente. 
“As agências especializadas tendem a 
dominar recursos técnicos de meios que se 
renovam e evoluem muito rapidamente”, 
afirma Reis.

Um dos parceiros é a iProspect, agência 
de marketing de performance do grupo 
Dentsu-Aegis que atua tanto com clientes 
diretos quanto em parceria com outras 
agências, como AgênciaClick e AgeIsobar. 
Segundo Roberta Garrafa, diretora de 
negócios da iProspect, muitas agências 

Mas, para ele, essa metamorfose ain-
da não terminou e as tradicionais ainda 
têm, sim, mais poder político. As mais no-
vas, que nasceram digitais, teriam assim 
um caminho a percorrer para conquistar 
a confiança total do anunciante. “As tra-
dicionais estão mais enraizadas em al-
guns clientes, mais pelo tempo de casa 
do que necessariamente pelas entregas. 
Esse é um processo de amadurecimento 
natural pelo qual devemos passar mos-
trando competência”, acredita.

No futuro, quando houver apenas agên-
cias de comunicação no lugar de “digitais” 
e “tradicionais”, possivelmente os anun-
ciantes voltem a unificar suas estratégias, 
valorizando tanto o ambiente digital quan-
to o tradicional. As novas agências de co-
municação deverão ser agnósticas em re-
lação às mídias, prevê, Abel Reis, da Agên-
ciaClick. E os grandes anunciantes, que 
já trabalham com diversas fornecedoras, 
devem continuar assim — mas dividindo 
as contas por produtos ou marcas, e não 
mais por estratégia on e off-line.

Nessa chamada “unificação”, as agências 
digitais chegam com pelo menos uma gran-
de vantagem: a capacidade de se transfor-
mar rapidamente e se adaptar a novas si-
tuações com naturalidade. Vale lembrar 
que, há 15 anos, quando as primeiras di-
gitais nasceram, o cenário era completa-
mente diferente. “Nesse tempo, mudaram 
as ferramentas, as tecnologias, as métricas, 
ou seja, a rotina das agências muda pratica-
mente toda hora”, diz Muniz, da Lov.

Prima pobre
Por fim, se o caminho é mesmo o da 

união e o tratamento dispensado pelos 
clientes já é praticamente igual, não se 
pode dizer o mesmo da questão finan-
ceira. “As digitais não são tão ricas quan-
to as tradicionais”, comenta Suguimoto, 
da Apadi. Isso porque o modelo de re-
muneração das duas é muito diferente. 
“Uma agência tradicional média fatura 
sozinha o que 20 agências digitais fatu-
ram juntas”, estima.

Essa discussão sobre remuneração, 
aliás , é algo que deve esquentar nos pró-
ximos anos, especialmente se a previsão 
de digitais e tradicionais tornarem-se ape-
nas agências de comunicação acabar se 
concretizando. Haveremos de ver qual 
modelo vai sobreviver. Gomide, da Casa, 
arrisca dizer que o mais provável é que a 
compra de mídia na TV daqui a dez anos 
passe a ser feita como hoje são compradas 
as google adwords. “Certamente a TV Glo-
bo não está parada e já pensa nisso”, afir-
ma. “É possível que todas as mídias se tor-
nem digitais com formato de compras seg-
mentadas, como temos hoje na internet”, 
arrisca. Será? Mas essa já é  outra história. 

A trAnsformAção nA relAção 
dAs AgênciAs com os AnunciAntes 
ocorreu principAlmente porque 
As digitAis forAm buscAr 
quAlificAção pArA entregAr 
mAis estrAtégiA pArA As mArcAs 
mesmo no Ambiente  off-line

Ação da Lov para o console Playstation, da Sony: rotina das agências muda a toda hora, garante o presidente, João Muniz

Roberta Garrafa, da iProspect: parcerias 
estratégicas para melhorar resultados
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: internet e mídias digitais, São Paulo, p. 13-16, 26 ago. 2013.




