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O projeto é audacioso e o objetivo é fazer da Manga um negócio 
com faturamento anual de R$ 120 milhões até 2017, salto signifi-
cativo para os atuais R$ 20 milhões previstos para 2013. Mas os só-
cios Marcio Flores (criação), Marcos Amaro (artes), Mario Moraes 
(esporte) e o piloto Lucas di Grassi (esporte) garantem que há con-
sistência no plano e que o mercado está exigindo uma espécie de 
"refresh" nas soluções de comunicação para a era do live marke-
ting com foco em trade (incentivo, ativação, promoção e eventos). 
O primeiro passo do quarteto foi promover a fusão da Manga, de 
Flores, com a O N E International Business, de Amaro, Moraes e di 
Grassi. "Formalizamos o Grupo M para abrigar as duas empresas. A ut
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Porém, o mais importante é que 
agregamos expertise e cada um 
estará a serviço delas porque, 
por mais que pareça um clichê, 
nossa responsabilidade é entre-
gar resultados em um tempo 
menor, mesmo que custe mais 
caro", diz Flores, enfatizando 
que a maioria dos anunciantes 
está questionando grades de 
planejamento formuladas por 
executivos muito jovens e sem 
nenhuma bagagem de mercado. 
"Essa 'juniorização' fica muito 
clara na hora que vai para o em-
bate com diretores comerciais 
experientes e com mais de 20 
anos de mercado, acostumados 
à guerra travada pela preferên-

cia do consumi-
dor. O grau de 
competi t ivida-
de exige que as 
agências saiam 
do superficial e 
trabalhem em 
uma entrega 
capaz de en-
volver os trades 
em torno dos 
seus negócios", 
acrescenta. 
A Manga já está na casquinha, 
nas palavras de Flores. Com 
clientes como Grupo Petrópolis, 
Nestlé, O Boticário e Petrobras, 
por exemplo, a ideia é "inves-
tir tempo em marcas dispostas 

a receber projetos com maior 
profundidade mercadológica". 
Além da criatividade, o modelo 
exige remuneração capaz de re-
troalimentar a estrutura. Nesse 
caso, além da cobertura dos cus-
tos e do fee tradicional, a Manga 
propõe o formato "success fee". 
"Se o resultado superar as ex-
pectativas, a agência deve rece-
ber um bônus extra pelo êxito 
da estratégia. É a nova onda que 
deve mudar as relações comer-
ciais com os anunciantes e que 
já está consolidada em outros 
países. Da nossa parte estamos 
diminuindo o volume de clientes 
e selecionando mais os parceiros 
de negócios. Fazer direito custa 
caro e é por isso que é necessá-
ria transparência total de ambas 
as partes para esse modelo dar A ut
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Flores acrescenta: " U m dos nos-
sos grandes trunfos será a inte-
gração total entre as unidades 
de negócio. Poderíamos ter cria-
do empresas diferentes, já que o 
mercado de comunicação foi to-
talmente dividido em 'agências 
específicas', mas, ainda assim, 
acreditamos que as melhores 
ideias e resultados partem de 
cabeças que pensam juntas" , 
diz ele. 
A direção do molde coletivo já 
está presente no "Projeto Verão 
2013" para o Grupo Petrópolis, 
fabricante da cerveja Itaipava. 
A Manga promoverá ações nas 
praias do litoral norte de São 
Paulo, mas o projeto inclui a 
realização de um reality show 
que será transmitido pelo canal 
fechado Multishow. "Desenvol-
vemos, criamos e temos o patro-
cinador. O Multishow aprovou 
e vamos coordenar a operação. 
Os eventos proprietários ganha-
rão cada vez mais força, não só 
no Brasil, mas também no mer-
cado internacional." 
Na área esportiva um dos prin-
cipais clientes é o pentacam-
peão olímpico Robert Scheldt, 
que tem patrocínio do Banco do 
Brasil. "O marketing esportivo 
abriu nossas mentes para pen-
sarmos em novas possibilidades 
de ativação. Hoje nos sentimos 
capazes de estar à frente de um 
grupo que pensa na comunica-
ção como um todo", argumen-
ta di Grassi. "Queremos, antes 
de qualquer coisa, provar que 
investir em comunicação, espor-
tes e eventos é viável e dá mui-
to resultado. O Brasil também 
precisa ganhar com isso", diz 
Moraes. < 

certo. O cliente não quer viver o ciclo dos espertinhos de novo e 
nós também não, especialmente nessa era do shopper formada por 
consumidores seletivos e conscientes do que realmente querem", 
enfatiza Flores, acrescentado que o Grupo M contempla a Man-
ga Promo, Manga Esportes, Manga Health e a Manga Nordeste. 
"Nós queremos ajudar o cliente a compor o número que ele precisa 
cumprir no final do ano, e a comunicação será somente um veículo 
para que isso aconteça. Além disso, em muitos casos, entraremos di-
vidindo a responsabilidade com o cliente em forma de success fee", 
complementa Amaro. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 484, p. 30-32, set./out. 2013. 




