
Campinas está entre as cidades mais cosmopolitas do país 
devido à heterogeneidade da sua população economicamen
te ativa, fator que contribui para ser uma das preferidas dos 
institutos de pesquisa para testes preliminares de produtos de 
consumo. E uma cidade com esse perfil não poderia deixar 
de abrigar uma agência de comunicação multidisciplinar e 
apta para conduzir negócios de âmbito nacional, como um 
hub de inteligência mercadológica. A Portal Publicidade, 
fundada há 40 anos pelo publicitário Guilherme Massaioli 
Filho, é essa agência. Nesse ano de 2013, além de celebrar 
quatro décadas (precisamente no dia Io de setembro), inicia 
uma nova fase, que é consolidar o projeto dé dobrar o vo
lume de receitas até 2015. Atualmente, são RS 10 milhões 
oriundos de um faturamento bruto de RS 50 milhões. O 
executivo Cesar Massaioli, que sucedeu o pai Guilherme na 
gestão do negócio, planeja uma receita de RS 20 milhões e 
a administração de recursos de mídia e produção dos seus 
clientes de RS 100 milhões em dois anos.
‘Já tivemos esse desafio há cinco anos e ele foi atingido”, 
relata Cesar. Há três anos, a Portal passou a contar com a 
consultoria da Fundação Dom Cabral para materializar o 
projeto de expansão e consolidar a transição da primeira 
à segunda geração. “Tínhamos que agregar fundamen
tos mais modernos de gestão para estarmos prontos para 
atender às necessidades dos clientes que nos confiam as 
suas estratégias de comunicação. A consultoria teve início 
há três anos e é um recurso que não abrimos mão, porque
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a agência precisa fazer revisões regu
lares para manter sua propulsão em 
ordem”, explica Cesar, que assumiu 
a posição ocupada pelo pai. “Não 
quero, porém, perder a essência”, 
acrescenta.
Um exemplo da conexão com as ori
gens é materializado pela afixação 
de cartazes com frases do fundador 
como “Amor ao detalhe - buscar 
sempre o conhecimento permanen
te, em todos os campos, em todas as 
oportunidades. E o mais importante: 
que essa busca persista durante toda 
a sua vida”. O diretor de criação 
Daniel Zini, há 14 anos na Portal, 
usa esses conteúdos como forma de 
motivação da equipe. “Colamos es
sas mensagens na área de criação, a 
maior da agência, com 22 profissio
nais, para suscitar o esmero com to
das as situações que nos deparamos”, 
diz. Na era das “Love Marks”, Gui
lherme já estava antenado.

O fio condutor para a conexão com 
um mercado cada vez mais com
petitivo é estabelecer rotinas para 
as lições tiradas das orientações da 
Fundação Dom Cabral. Uma delas 
foi estabelecer um comitê interno 
de gestão formado por Cesar, Zini, 
Denis Santos (mídia), Karina Chia- 
vegatto (atendimento), Juliana Mas- 
saioli (produção), Roseli Nogueira 
(recursos humanos) e Daniela Mas- 
saioli (finanças). “Não há hierarquia 
nesse grupo. Apenas checamos o 
painel de bordo, que é a gestão 
da agência. Mudamos da água 
para o vinho quando adotamos as 
reuniões regulares para fazer um 
acompanhamento dos indicadores 
delineados no planejamento estra
tégico. Trimestralmente reunimos 
os 62 profissionais da agência para 
fazer uma revisão de metas e expec
tativas. Para motivar ainda mais o 
grupo, adotamos o modelo de parti-
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cipação nos resultados. Reservamos 
7% da receita anual para esse fim”, 
relata Cesar, enfatizando que a 
Portal foi distinguida pela pesquisa 
Great Place to Work como a segun
da melhor agência para trabalhar 
no Brasil, e, em Campinas, uma 
das 15 melhores empresas. “Nosso 
turnover é baixíssimo porque nossa 
base é sustentada por quatro pila
res: transparência, ética, compro
misso e excelência”, acrescenta. 
Mas como atrair talentos para uma 
cidade fora do eixo com 1,1 milhão 
de habitantes e qualidade de vida e 
perfil econômico invejáveis? Apesar 
do quadro, Campinas não é a primei

ra opção dos profissionais de marke
ting e publicidade, mesmo sendo a 
locomotiva do interior de São Paulo, 
a apenas 100 km da capital e inte
grando um PIB superior a R$ 382 
bilhões, segundo a pesquisa do IPC 
Market, mais da metade do produ
to interno bruto estadual. A solução 
encontrada pela Portal foi investir 
nos talentos locais com o “Prêmio 
Portal Novos Talentos”, instituído há 
25 anos. Envolve atualmente alunos 
das universidades Metrocamp, Unip, 
Facamp, Anhanguera, PUC e Unip. 
A mecânica envolve as Teses de Con
clusão de Curso (TCC) de grupos de 
cinco a seis alunos no máximo. Até

2008 a competição contemplava as 
disciplinas de Publicidade, Jornalis
mo e Relações Públicas. Os melhores 
trabalhos, eleitos por profissionais da 
agência das áreas de marketing de 
grandes empresas e executivos de veí
culos de comunicação de Campinas, 
são premiados em festa organizada 
no dia 4 de dezembro, o Dia Mundial 
da Propaganda.
“Resolvemos restringir o prêmio, há 
cinco anos, aos estudantes de publicida
de. Antes também abrangíamos mais 
universidades, mas fizemos uma cura
doria e definimos seis escolas. A adesão 
é grande e o aproveitamento desses alu
nos é enorme. Claro, não temos como
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absorver todos. Atualmente, a Portal 
conta com cinco profissionais egressos 
da premiação. Porém, é um incentivo 
à carreira. Nossa divisão de RH recebe 
muitos currículos que destacam a par
ticipação no prêmio como uma forma 
de experiência profissional”, disse Cé
sar. “O projeto envolve o mercado. Re
centemente, aproveitamos o roteiro do 
filme ‘Palhaço’, que foi produzido pelo 
sistema pm bono com a TVB (afiliada da 
Rede Record) para uma campanha do 
Instituto Boldrini, que trabalha com a 
prevenção e tratamento do câncer”, 
destaca Zini, diretor de criação.
A transição conduzida por Cesar e 
a diretoria da Portal tem outra mis
são importante: ter uma atitude cada 
vez mais empresarial e descolada 
de uma aparência associada apenas 
a uma agência de publicidade. Por 
esta razão, a estrutura de gestão está 
cada vez mais baseada em proces
sos, protocolos e improviso zero. Por 
exemplo, cada job recebe uma iden
tificação que o acompanha da etapa 
inicial à entrega. Mais: esse código é 
mantido no arquivo digital da agên
cia, providência que facilita sua lo
calização sempre que for necessário. 
“Não perdemos o histórico, não só 
para alguma necessidade do cliente, 
mas para uma consulta de produção. 
E a manutenção da cultura para ou
tras gerações”, observa Cesar. “Esses 
processos interligam criação, mídia, 
produção e a área de finanças. Fica
mos mais organizados e sem surpre
sas. Nossa compra de mídia é 50% 
local e o restante net. Não temos uma 
visão meramente local. Olhamos 
para o país todo de Campinas.”
A consciência da transição está 
presente na trajetória de Cesar na 
Portal. Aos 12 anos seu pai lhe deu 
a primeira missão na área de servi
ços gerais. Galgando degraus, pas
sou por todos os departamentos até 
assumir o comando, há cinco anos.

“O essencial é a dedicação total à 
operação que, em resumo, é man
ter um atendimento qualificado aos 
nossos clientes, como a multinacional 
Eaton, fabricante de transmissão de 
caminhões e fundadora da agência, 
quando ainda se chamava Clark. Ou 
como a 3M, há 35 anos sob nossa 
administração”, ressalta Cesar, que 
seguiu à risca a análise coordenada 
pela Fundação Dom Cabral.
Entre outras sugestões, a mais im
portante delas era a definição de 
três áreas específicas de atuação: 
mercado imobiliário, business to 
business e varejo. Os clientes 
de cada uma dessas divisões 
são coordenados por profis
sionais especializados.

IMOBILIÁRIO
O núcleo imobiliário res
ponde por 18% do fatura
mento da Portal, mas pode ampliar 
seu impacto a partir de 2014, quan
do aguarda-se a retomada definiti
va dos lançamentos em Campinas. 
“Nos últimos anos, devido a uma 
série de problemas institucionais, 
as licenças não estavam sendo libe
radas em um ritmo adequado, mas 
espera-se uma volta à normalida
de.” A carteira de clientes do seg
mento é formada por marcas como 
a Brookfield Incorporações, Ode- 
brecht, Grupo SF, Alphaville, Quei
roz Galvão, Fype e Manora. “Há 
uma demanda que pode ser revi
gorada. Nossos clientes são marcas 
tradicionais e robustas. Acabamos 
de conquistar a gestão local dos 
projetos da Alphaville. Com a volta 
das ofertas imobiliárias a Campinas 
e região, poderemos elevar o fatu
ramento dessa área da agência de 
18% para 30%.”
O case mais recente assinado pela Por
tal é f>ara a Brookfield. A agência fez a 
apresentação da marca em Campinas
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por meio de uma campanha institu
cional, que destacou as principais qua
lidades da cidade nas emissoras de IA; 
rádios e revistas. ‘Após essa etapa, o 
primeiro lançamento da manca obteve 
aderência imediata dos consumidores: 
100% das unidades foram comercializa
das em apenas três horas. Mas o investi
mento na marca não foi interrompido. 
Até hoje, a Brookfield está presente com 
ações e patrocínios de eventos na cida
de”, observa Cesar. Alguns empreendi
mentos, como o condomínio Horizon, 
tem apoio de filme que pode ser visto 
pelo diente através do sistema QR Code 
no celular “O diente pode conferir e 
compartilhar a informação.”

VAREJO
Com um share de 40% na operação 
da Portal, a divisão de varejo reúne 
cases cuja essência reflete a tendência 
de que ganhar o consumidor no gri
to é coisa do passado. Para a marca 
de calçados Humanitarian, que tem 
matriz em Bragança Paulista e envol
ve 50 lojas, a agência fez uma imersão 
360° que garantiu um conhecimento 
do segmento e, consequentemente, 
dos hábitos de compras dos consumi
dores. O novo posicionamento não 
envolveu só a comunicação. Houve 
uma transição das lojas de rua para 
shopping centers. Antes de ganhar os 
canais de mídia, foi desenvolvido um

brand book que recomendava à Hu
manitarian basear sua estratégia na 
moda, envolvendo nesse conceito os 
pilares bem-estar (atenção à tendên
cia do consumidor de “inventar seu 
próprio estilo, além de combinações 
confortáveis”), tradição (“inovação 
para surpreender com coleções ante- 
nadas com as tendências da moda”) e 
tecnologia (“acompanhar a evolução 
para manter uma postura competiti
va e inovadora”).
“Se a moda se reinventa, a gente se
gue o mesmo caminho. E foi se rein
ventando que a Portal surpreendeu 
no momento de definir um novo po- 
sidonamento e redesenhar a marca

52

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
. 

 



Humanitarian. Esse importante desa
fio gerou resultados e, atualmente, é 
responsável por toda a comunicação 
institucional e promocional da em
presa, além de desenvolver também a 
linha criativa voltada para o público 
interno. Para nós, ‘Invente-se’ é mais 
do que um simples slogan. E atitude. 
É inovação. E fazer diferente”, diz o 
texto de apresentação da marca im
presso em uma publicação institucio
nal da Portal, citado por Zini.
O conceito “M de mudança” foi 
criado para marca mmartan, varejo 
de cama, mesa e banho. A primeira 
campanha institucional para a rede 
varejista composta por 180 lojas em

todo o país destacou “mensagens po
sitivas sempre iniciadas com a letra 
m”. Palavras como mãe, maravilhosa 
e mulher ganharam “um tom emoti
vo e humanizado, utilizado pela pri
meira vez pela empresa”. Um filme 
de um minuto de duração ocupou 
um dos intervalos do “Fantástico” e 
flight nas grades comerciais da Rede 
Globo e do canal fechado GNT, além 
de uma programação de anúncios 
nas revistas Casa Claudia e Claudia. 
O efeito da ação foi a distinção de 
Melhor Campanha do Prêmio Pro
fissionais do Ano da região Sudeste e 
Interior da Rede Globo de Televisão, 
em 2011. “Tivemos a oportunidade

de coordenar esse processo de mu
dança de comunicação da mmartan 
e a felicidade de humanizar a marca 
nos anúncios e ações nos pontos de 
venda”, celebra Zini. Cesar comple
ta: “O impacto dessa campanha foi 
muito importante nessa história de 
40 anos da Portal”.
A Portal se orgulha do trabalho rea
lizado para o Grupo Stefanini, que 
controla as 11 revendedoras do 
Grupo Le Mans, que comercializa 
automóveis da montadora francesa 
Citroen nas cidades de São Paulo, 
Jundiaí, Campinas, Americana, Pira
cicaba, Limeira, Osasco e Rio Claro. 
O grupo também tem duas conces-
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sionárias para a marca Chevrolet e 
uma para a Fiat. “E um cliente que 
exige uma produção em larga escala. 
São 30 anúncios criados para os finais 
de semana, além de filmes, spots de 
rádio, ativação e mídias sociais.”

B2B
Outro orgulho da Portal, que abre 
as portas do mercado nacional, é 
o atendimento à marca Ráris (ar
roz multigrãos), da multinacional 
americana Mars. Há três anos no 
portfólio de clientes da agência e in
tegrada à área de ações business to 
business, a campanha de Ráris tem

base no binômio “saúde e sabor” e 
contemplou ações de merchandising 
nos programas “Tudo é possível”, 
de Ana Hickman, “Programa da 
Eliana”, de Eliana, e “Hoje em dia”, 
de Ana Maria Braga. “A agência foi 
responsável por toda a concepção 
do projeto da campanha, como pla
nejamento de mídia, elaboração do 
roteiro e comunicação visual, tudo 
para reforçar o principal feature do 
produto, que é a saudabilidade para 
a família”, argumenta Zini. “ É o 
B2B a serviço do consumidor final. 
A Mars nos confiou a comunicação 
da divisão Foods”, explica Cesar.
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Nas palavras de Cesar, o núcleo B2B 
engloba marcas multinacionais que 
exigem comunicação especializada 
e focada em trades específicos. A 
3M, por exemplo, conhecida por 
itens como os adesivos amarelinhos 
“Post-it” ou as esponjas “Scotch 
brite”, tem forte atuação na área de 
segurança. A Portal cria campanhas 
para capacetes e produz o canal no 
YouTube “3M Saúde Ocupacio- 
nal”. Além disso, disputa com as 
demais cinco agências concorrên
cias internas que podem resultar em 
filmes veiculados nacionalmente. “A 
3M tem mais de 50 mil produtos em 
todo mundo. Muitos deles são líde
res nas suas categorias, mas muitas 
vezes o fabricante não é identificado 
pelo consumidor. Destacamos a for
ça da marca que está por trás desses 
itens essenciais no dia a dia.”
A principal característica do segmen
to B2B, que tem uma fatia de 30% do 
conjunto de receitas da Portal, é que 
“são indústrias que atendem a outras 
indústrias”. Não é só mídia, mas prin
cipalmente ações de endomarketing, 
organização de workshops, feiras, 
convenções e anúncios para veícu
los dos seus respectivos trades. “São 
eventos que ativam marcas como a

Meritor, que fabrica eixos para ca
minhões e ônibus. Um dos nossos 
anúncios foi aproveitado nos Estados 
Unidos pela matriz. Para a Villares 
Metals temos que destacar o aço na 
vida das pessoas. A International Pa
per fabrica a linha de papéis Cham- 
bril e a missão da agência é enfatizar 
para as gráficas diferenciais e features 
de cada linha. A equipe de criação 
dessa área é a mais movimentada da 
agência e exige pessoal especializado 
para a interlocução ser eficaz e pro
dutiva”, observa Cesar.
Além das ações dirigidas, a Portal 
tem um grupo de clientes listados 
como de entretenimento. O Wet’n 
Wild é um exemplo. Há 15 anos na 
agência, o parque aquático conta 
com o desenvolvimento de campa
nhas promocionais de novas atrações. 
O Campinas Decor, evento que une 
arquitetura, decoração e paisagismo, 
é uma referência para a cidade, espe
cialmente por resgatar espaços histó
ricos como o Instituto Agronômico e 
a Estação Fepasa. Também envolve a 
Academia Athletica e a TVB. O de
sign é outro serviço presente. Têm a 
assinatura da agência marcas como 
Chambril Digital, CanaVialis, Co
légio Polo Educacional, Wet Adven-

ture, Horizon Residence Premium, 
e, por exemplo, Inovatech Negócios 
Florestais. As linhas de embalagens 
para Casa Moysés e Acqua di Mar- 
tan também foram desenvolvidas pe
los designers da Portal.

NO MEDIA
O novo modelo de gestão da agência 
contempla a formação de um grupo. 
Duas empresas estão no ambiente 
BTL (below the line): a Fatto, espe
cializada em eventos corporativos, e 
a Like, para apresentações empresa
riais através do sistema Power Point. 
Cesar explica que a Fatto “realiza 
ações promocionais, blitz, stands, 
feiras, promoções, encontros, con
gressos e planos de incentivo” para 
clientes como Chambril (Grand Prix 
Chambril), Oi Wi-Fi no Espaço Café 
Brasil, Trimble, na Feira Infra Brasil 
realizada no Hotel Sheraton, a pro
va Kart Ace para a Schmersal ou o 
lançamento VP Adas, para a Villares 
Metals. “O comprometimento é com 
o sucesso do evento, no Brasil ou no 
exterior. Nossa equipe organiza, con
trola, planeja e efetiva toda a ação.” 
Investir nas apresentações criativas 
foi uma decisão estratégica que deu 
origem à Like. “Mas requer experti-
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se em comunicação”, enfatiza Cesar, 
que cita como exemplo o projeto 
institucional “Uma cidade chamada 
Viracopos”, para a expansão do Ae
roporto de Campinas. Mistura textos, 
ilustrações, gráficos, vídeos e a parte 
discursiva do apresentador. A Seleção 
Brasileira de Polo também recorreu à 
Like para elaborar uma proposta de 
patrocínio. Para a 3M foi desenvol
vida a apresentação “Cuidados pes
soais”, uma espécie de treinamento 
virtual dos mais de 55 mil produtos 
da multinacional.
As duas empresas são responsáveis 
por 12% do faturamento anual da 
Portal. “Uma palestra, um evento, 
um encontro, uma reunião, uma 
campanha publicitária, tudo precisa 
de uma boa apresentação. Ideias ori
ginais pedem cada vez mais exibições 
à altura, contextualizadas com a rea
lidade de cada público. Com amplo 
know-how em comunicação, a Like 
está no mercado para mostrar que 
conceitos fazem toda a diferença nas 
mais convincentes mensagens”, deta
lha o presidente da Portal.

REDE
Para ampliar o nível de interlocu- 
ção, estabelecer sinergias, atendi
mento a clientes e até mesmo rea
lizar compras conjuntas, a Portal 
Publicidade passou a integrar a 
Rede Adag São Paulo, composta 
por sete agências. Além da Adag, 
de Celso Piratininga, e da Portal, 
fazem parte a 6P (Ribeirão Preto), 
MR Tempo (Bauru), Audi Propa
ganda (Presidente Prudente), Com
panhia Santista (Santos) e KMS 
(São José dos Campos). A liderança 
é dividida entre Cesar e Piratinin
ga e a cada dois meses há reuniões 
para discutir, principalmente, estra
tégias de prospecção.
“A Portal, por exemplo, utiliza a 6P 
para o atendimento à Brookfield em 
Ribeirão. Fazemos apenas a avalia-r 
ção criativa. Para atender o Grupo 
Le Mans usamos a estrutura da 
Adag em São Paulo. A recíproca é 
verdadeira quando alguma associa
da precisa de uma base em Cam
pinas. Porém, todas as agências são 
independentes.” <
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Caixa de texto
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 484, p. 48-56, set/out. 2013.




