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Se não é possível prever o futuro com 
precisão matemática, alguns caminhos 

sinalizam que face ele poderá ter no mer-
cado publicitário. Fundada em janeiro de 
2012, a Pong Dynasty — agência do por-
tfólio da Flag, holding integrante do In-
terpublic — criou um modelo de remu-
neração baseado no sucesso � nanceiro 
das marcas que atende. Se os objetivos 
de negócios do anunciante são atingi-
dos a partir da comunicação proposta, a 
agência lucra junto. Senão, o risco tam-
bém é compartilhado e o anunciante só 
paga um fee mínimo. 

Ao longo dos últimos 20 meses, tal mo-
delo rendeu à Pong Dynasty a conquis-
ta de marcas de empresas como Reckitt 
Benckiser, Pepsico, L’Oréal e Turner. E, 
na última semana, a agência anunciou a 
chegada da Heinz, da marca de limpeza 
Veja (pertencente ao portfólio da Reckitt 
 Benckiser), além de Red Bull, para quem 
acaba de lançar o primeiro projeto com 
foco em inovação. 

Recentemente, a agência também rede-
finiu sua liderança. Rodrigo Santana deixou 
a posição de CEO para se dedicar a outros 
projetos, inclusive dentro da própria Flag. 
Para liderar a Pong Dynasty, Rodrigo Tole-
do, até então na equipe da Cubocc, outra 
agência da holding, assumiu a posição de 
COO (chief operation officer). Além disso, 
foram contratados Mauro Ramalho para 
o cargo de CCO (chief creative officer) e 
Felipe Simi assume como chief strategy 
officer (CSO). “O mais estimulante deste 
projeto é nos posicionarmos, de fato, co-
mo parceiros dos anunciantes. Nosso ga-
nho depende do sucesso deles. E nós tam-
bém entramos no risco. Dessa forma, a co-
municação é pensada para atender às ne-
cessidades de negócios”, afirma Ramalho. 

O futuro, segundo a Pong Dynasty
Com modelo de remuneração baseado no sucesso (ou fracasso) dos negócios de seus clientes, 
agência da holding Flag conquista contas de Red Bull, Heinz e Veja, da Reckitt Benckiser
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Aposta estratégica
Trabalhar com a remuneração atrelada 

ao desempenho de negócios dos clientes 
permite à Pong Dynasty experimentar um 
caminho de rentabilização alternativo no 
mercado publicitário brasileiro. Um forma-
to menos dependente da compra de mí-
dia e que também não é refém das concor-
rências aprovadas por mesas de compras. 
Mas esse caminho tem riscos intrínsecos, 
reconhece a Flag, já que, pelo menos por 
enquanto, ainda não há volume suficien-
te para manter uma estrutura robusta da 
agência. “É claro que estar dentro de uma 
holding como a Flag e com todo suporte 
do Interpublic nos dá fôlego e garantias 
para que possamos experimentar o que, 
na nossa visão, é o modelo para um fu-
turo não muito distante”, explica Toledo.

Os processos de trabalho da Pong Dy-
nasty são divididos entre três núcleos que 

possuem, cada um, líderes nas áreas de 
operação, estratégia e criação, numa espé-
cie de reprodução da estrutura do topo da 
agência. A empresa também criou funções 
curiosas dentro de seu organograma, que 
sinalizam soluções contemporâneas para 
os atuais desafios do mercado. O data scien-
tist, por exemplo, é um profissional com 
conhecimentos de business intelligence 
e marketing, responsável por transformar 
variáveis mercadológicas e de mídia em 
informações úteis para atingir o propósi-
to do negócio. Há, ainda, o growth hacker, 
que possui habilidades de planejamento e 
mídia para liderar o desenvolvimento do 
planejamento estratégico.

Personalidade Pong
Se a essência de uma agência é defini-

da por seus líderes, não seria exagero afir-
mar que a Pong Dynasty já nasceu com o 

DNA da inovação. Roberto Martini, CEO 
da Flag, trabalha para construir no mer-
cado brasileiro um novo modelo de grupo 
de comunicação. Para isso, criou verticais 
de atuação formadas por empresas espe-
cialistas. Neste ano, sinalizou maior pro-
ximidade com um papel consultivo que 
uma agência pode ter ao anunciar parce-
rias com a Mandalah e a Mesa & Cadeira. 
Além disso, mantém internamente a Skull, 
uma espécie de incubadora e aceleradora 
para empresas da própria Flag. 

Na Pong Dynasty, o reflexo desta per-
sonalidade também é vista em seus três 
principais líderes. Rodrigo Toledo já es-
tava no grupo como um dos gestores da 
operação da Cubocc. Agora tem o desafio 
de mostrar ao mercado um modelo dife-
rente de remuneração. Felipe Simi, o es-
trategista do trio de líderes, já foi cliente. 
Trabalhou na Unilever e, por isso, diz que 
entende o pensamento de quem está do 
outro lado do balcão. Já Mauro Ramalho, 
experiente diretor de criação com pas-
sagens por AKQA e Giovanni+DraftFCB, 
promete pensar em projetos que empa-
cotem as marcas sob a ótica da inovação. 

Desafio Heinz
A conquista recente da conta da indús-

tria de alimentos Heinz sinaliza que o mo-
delo da Pong Dynasty pode encontrar no 
varejo respostas positivas. Um dos primei-
ros desafios da agência é comunicar o lan-
çamento da linha de papinhas para bebês. 
Apesar da campanha ainda estar sendo de-
senvolvida, peças conceituais revelam que 
o tom adotado está alinhados aos valores 
contemporâneos que as marcas precisam 
perseguir. A comunicação já começou a 
ser aplicada em peças de ponto de venda 
e, em breve, deve chegar a outras mídias.

Simi, Ramalho e Toledo: comunicação estratégica para gerar resultados de negócios
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Nossa plataforma é utilizada por grandes agências
e empresas para melhorar seus resultados em redes sociais.
Aumente o alcance da sua marca, melhore seu engajamento

 e tenha melhores resultados de negócio com a 55social.

Nossa tecnologia é utilizada por:

Redes sociais são feitas
de criatividade e tecnologia.

A tecnologia a gente faz.

55social
A plataforma recomendada
pelo Facebook como
Pages Preferred
Marketing Developer.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1578, p. 55, 23 set. 2013.




