
Força que vem
Marcelo Bortoloti

E
nquanto muitas empresas afirmam a necessidade de unir for-

ças, se associando a grandes agências ou a multinacionais,

para não sumir do mercado, algumas mostram que é pos-

sível sobreviver mantendo uma operação mais leve. Agências

de publicidade de pequeno e médio portes estão ganhando espa-

ço no Rio de Janeiro, e se fortalecem como um segmento funda-

mental tanto para os anunciantes de verba menos polpudas quan-

to para profissionais recém-chegados ao mercado.

A estrutura enxuta é justamente o que atrai diversos nichos de

clientes que não se ajustam, ou até se assustam, ao relaciona-

mento com grandes agências. " Mesmo existindo os megarresorts

com toda aquela enorme infra-estrutura, centenas de funcioná-

rios uniformizados circulando para todos os lados em todas as

funções, sempre haverá o cliente que prefere o hotel de charme,

a pequena pousada, onde o dono vem abrir a porta do carro",

compara Raoul Notrica, sócio-diretor da ID&A.

Atualmente, existem mais de 400 agências de propaganda no

estado do Rio de Janeiro. Numa época de verbas reduzidas e con-

corrência extremamente acirrada, destacar-se neste cenário sem

um grande suporte por trás requer talento redobrado. "Obvia-

mente, o nome das grandes agências sempre tem muito peso e,

independentemente da qualidade do serviço que elas estão ofere-

cendo, muitos clientes deslumbram-se. Entretanto, acredito que

há espaço para todas", avalia Gabriel França, diretor-geral da

Scama. Para ele, as agências menores têm de se posicionar corre-

tamente, não tentando ser minigrandes agências, mas oferecen-

do serviços diferentes para um outro perfil de cliente.

"Muitas vezes, ser de pequeno

porte é uma vantagem. A estrutura

da agência permite que haja um

contato especial com o cliente. Os

Fundada há apenas
l ano e 5 meses,
a MG Comunicação
tem em sua carteira
clientes como
Duloren e Banco
Cruzeiro do Sul

A Binder, fundada em
2001, pretende superar

os R$ 11 milhões de
faturamento neste ano,

atendendo clientes
como SporTV,

Cultura Inglesa e
Vizcaya/Mextra

sócios atendem e criam diretamente e sem intermediários, o que

gera um ganho real no desenvolvimento dos trabalhos", emen-

da Flávia Vianna, diretora de arte e uma das sócias da agência

Via 4. De acordo com ela, em certas circunstâncias, não é finan-

ceiramente interessante para uma grande agência atender uma

conta pequena.

Diante de uma crise generalizada em todos os segmentos do

mercado de comunicação, não é de se duvidar que agências de

pequeno e médio portes também enfrentem sérias dificuldades.

Em alguns casos, acaba sendo mais difícil lidar com as engrenagens

gigantes do mercado. Helena Lopes, sócia-diretora da Propaganda

Tática, denuncia o fato de que alguns veículos, inclusive tradicio-

nais, estão indo diretamente aos anunciantes com a proposta de

pacotes de veiculação sem a comissão da agência. "Como somos

associados ao Cenp e cumprimos nossa parte do acordo, espera-

mos que a força do conselho obrigue os veículos a cumprirem a

parte deles. Afinal, não é lei?", questiona.

Em ascensão
Algumas agências de médio porte vêm merecendo destaque no

mercado carioca pelo seu desempenho progressivo no último ano,

mesmo diante da crise. A MG Comunicação, fundada há apenas 1

ano e 5 meses, conta atualmente com 28 funcionários e tem em

sua carteira clientes como Duloren, Insetisan, Via Empreendimen-

tos e Banco Cruzeiro do Sul. Somente em 2004, a agência conquis-

tou contas como a da Riomed e da Entersoft.

Marcelo Gorodicht, sócio e diretor-geral da empresa, declara

que a MG faturou R$ 7,5 milhões em 2003 e prevê para este ano
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chegar aos R$ 11 milhões. "Por ter uma estrutura menor, a agên-

cia de médio porte consegue controlar melhor as despesas e enca-

rar os momentos mais difíceis da economia", atesta Gorodicht.

O executivo garante que é possível unir benefícios de uma agência

grande, como planejamento estratégico consistente, pesquisas e cria-

ção de alto nível, com as vantagens de uma pequena, como maior

envolvimento com o negócio do cliente, agilidade e custos compatí-

veis com a realidade do mercado carioca. Ele se queixa, entretanto,

que não tem havido uma relação tão harmoniosa entre as agências

do Rio e que a concorrência não tem sido tão saudável como deveria.

"A gente só fala na desgraça quando o problema não tem mais

solução. Aí lamentamos juntos. Bom seria se fôssemos um pouco

mais corporativos, como os paulistas, que brigam muito quando o

assunto é qualidade, mas que se respeitam", sugere. Para ele, o

problema é que as cariocas concorrem entre si aviltando preços,

numa relação autofágica que prejudica todo o mercado.

Agência também de médio porte e recente no mercado, a

Praia de Comunicação foi fundada em dezembro de 2003, mas

este ano já espera faturar R$ 15 milhões. Com escritórios no Rio

e em São Paulo, a empresa conta com 35 profissionais em seu

quadro de fun-

cionários.

A Casa do Cliente reúne profissionais de design, publicitários, web
designers, jornalistas e relações-públicas trabalhando para contas como
Sendas, Coca-Cola e Royal & SunAlliance

Na sua carteira de clientes estão contas

importantes como a do Canal USA, que se

encontra em processo de "rebranding" e

passará a se chamar Universal Channel,

além da Usimeca, Yes Idiomas,

Orquestra Sinfônica Brasileira,

Everest, FreeCards e Módulo

Consultoria.

Em 2004, a agência passou a

integrar uma holding de estraté-

gia e negócios, a Republic. De

acordo com o sócio e diretor de

criação Marcello Mendes, com

esse respaldo é possível ter aces-

so a diversas pesquisas e consultores na

área de negócios e oferecer um planeja-

mento estratégico como o das grandes

agências. "Nossa maior vantagem ainda é

a capacidade de adequação às crises.

Somos menores e as informações transi-

tam por menos pessoas, sem dispersão.

Nosso custo operacional também é infe-

rior ao das grandes agências e, se tiver-

mos de retrair a nossa estrutura, o desen-

caixe é menor", relata Mendes.

Glaucio Binder, por seu turno, afirma

que um dos diferenciais da agência que

leva seu sobrenome é entregar a experiên-

cia de profissionais que trazem um históri-

co de sucesso em grandes agências com

muito mais engajamento e dedicação indi-

vidual aos clientes. "A capacidade de res-

pirar o ambiente de marketing do anun-

ciante, ser sua sombra, antecipar soluções

com muita rapidez e consistência, é, sem dúvida, a maior vanta-

gem de uma estrutura média", pondera.

Ele afirma que, no caso específico da Binder, o processo de tra-

balho envolve apresentação de soluções para os diferentes pon-

tos de contato entre marca e consumidor, como propaganda,

comunicação dirigida, internet e outros. Fortalecendo este viés

múltiplo, a agência formalizou este ano um acordo operacional

com a SM Comunicação, empresa especializada em promoções

de eventos. De acordo com Glaucio, a abordagem multidiscipli-

nar tem atraído e fidelizado mais os clientes da Binder.

O Escritório de Idéias
conta atualmente com

uma equipe de 20
funcionários e

mantém a perspectiva
de crescer 20% em

2004, graças a
conquistas de
novas contas,

como a da Unicred
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Há 14 anos no mercado, a Tática criou recentemente a agência Conte

com Elas, especializada em marketing para mulheres

Com isso, a agência fundada em 2001, que conta atualmente

com um quadro de 30 funcionários, pretende saltar dos R$ 4

milhões faturados em 2003 para um montante superior a R$ 11

milhões no encerramento deste exercício. Entre os clientes atendi-

dos estão Cultura Inglesa, Nationwide Marítima, Faculdade

Evandro Lins e Silva, Bondfaro, além de Vizcaya/Mextra, SporTV e

Globosat, estes últimos conquistados em 2004.

Serviços plurais
A proposta plurilateral é uma das chaves do crescimento da

Casa do Cliente. A agência reúne profissionais de design, publici-

tários, web designers, jornalistas e relações-públicas. Paulo

Clemen, sócio e diretor de atendimento, declara que a empresa

faturou R$ 2,5 milhões em 2003.

Seus clientes estão divididos em três núcleos: endomarketing,

comunicação integrada e varejo. Na área de endomarketing, a

agência atende Coca-Cola, Telemar, Esso, Abbott Laboratórios,

Rexam Can, L'0réal, Leader Magazine e Petrobras.

Além desses, confiaram sua conta à Casa do Cliente a segura-

dora inglesa Royal & SunAlliance, a Millenial Beauty, o Investvale

(clube de investimentos dos empregados da Vale), o fundo de

pensão Previndus e a Federação das Empresas de Seguros

Privados e de Capitalização. No segmento de varejo, a agência é

responsável pela comunicação das marcas próprias do supermer-

cado Sendas, da Loja de Inverno, da As You, da Martinique e da

Academia Equipe 1.

A Casa do Cliente está há sete anos no mercado e tem cerca de

40 funcionários, atuando principalmente no Rio de Janeiro, São

Paulo e Curitiba. "O nosso relacionamento com outras agências

sempre foi de cordialidade. Até porque, pela atuação diferenciada,

muitas vezes nossos serviços são complementares", salienta Paulo

Clemen. Segundo ele, as perspectivas para este ano são bastante

positivas. "No primeiro semestre de 2004, o mercado teve um leve

aquecimento, que já garantiu uma alavancagem de novos negó-

cios para o início deste segundo semestre."

A Spirit Comunicação, que completou cinco anos em julho, é

outra agência carioca focada na oferta de serviços variados, atuan-

do principalmente nas áreas de marketing direto, ponto-de-venda,

embalagem, design e endomarketing.

"A Spirit foi fundada por ex-executivos de marketing de gran-

des empresas e atua fortemente nos segmentos em que as gran-

des agências não estão presentes com o cuidado que deveriam",

afirma o sócio-diretor Rodrigo Aguirre, que está à frente da equi-

pe de 20 funcionários atuantes na sede no Rio e no escritório de

São Paulo. A empresa faturou R$ 5 milhões no ano passado,

resultado que sustenta a previsão de atingir a marca dos R$ 6

milhões em 2004.

Seus principais clientes são Fininvest, Cartão Unibanco,

Bradesco Seguros, Telemar, Yahoo! Brasil, Ecad, Luiza Cred,

L'0réal, ABCOTT, Telecom Rio de Janeiro, Answer Telecom,

Ipiranga, Runners Club, Mopi, Fadei Giordano, Music Mall,

Audiosfera e Contax. Na área de marketing digital, a agência

conta com uma divisão especializada, a Spiritweb, que oferece

diversos tipos de serviço, desde a criação de banners e ações de

e-mail marketing até a produção de portais.

Aguirre declara que a agência conseguiu crescer, ainda que

modestamente, no primeiro semestre deste ano, sobretudo em

função dos clientes paulistas. Ele se queixa da dinâmica atual do

mercado carioca. " No Rio de Janeiro não é nada fácil pagar as con-

tas, os impostos absurdos, remunerar de forma justa os funcioná-

rios e ainda ganhar algum dinheiro. O Rio está fraco, doente e

carente de investimento, e olha que estamos falando de um dos

maiores potenciais turísti-

cos do mundo", lamenta.

Ainda com mais tem-

po de janela -- 15 anos

—, mas mantendo uma

estrutura leve, o Escritó-

rio de Idéias conta atual-

mente com uma equipe

de 20 funcionários. Este

ano conquistou contas

como a da Machado

Sant'anna Engenharia,

Belfus, Teleinfo, Sea World

Empreendimentos, LFZ

Engenharia, Jornal do

Brasil e Unicred. De acor-

do com o diretor Victor

Murtinho, a perspectiva

para 2004 é atingir um

crescimento de fatura-

mento da ordem de

20%. A agência atende

ainda os Vigilantes do

Peso, Copacabana Pala-

No primeiro semestre, a OPM atingiu um

faturamento 50% superior ao do mesmo

período do ano passado, atendendo

contas como a da Companhia Distribuidora

de Gás do Rio de Janeiro, ONSE e COB
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A Espaço Comunicação tem nove anos de mercado,

conta com 12 funcionários e atende as contas

de Filiperson Papéis Especiais e Tele-Rio

Eletrodomésticos, entre outras

ce, Sociedade Brasileira de U-

rologia e a área de web da

Kraft Foods.

Ao avaliar a performance do negócio, Murtinho salienta que

falta no Rio de Janeiro uma união em nome da ética, o que seria

salutar para todo o mercado. " Muitas vezes, o mau cliente, aque-

le que prostitui o mercado, se acha vencedor por pagar pouco

pelo serviço ou burlar os 20% da agência. Todavia, com certeza,

ele não terá um serviço adequado, pois não há mágica no mer-

cado. É impossível não cobrar o justo se temos de manter uma

estrutura completa para atendê-lo", reclama, acrescentando que

o setor poderá ser mais saudável quando as regras das concor-

rências forem mais claras e as agências aprenderem a dizer não

aos abusos de certos clientes.

A visão de que existe uma concorrência desleal prejudicando o

mercado é compartilhada pela sócia-diretora da Propaganda Tática

Helena Lopes. "Com o desemprego surgiram inúmeras minúsculas

agências, quase estúdios, que estão praticando preços realmente

muito baixos e atrapalhando bastante os negócios. A tabela do sin-

dicato está virando peça de museu", queixa-se a executiva.

Há 14 anos no mercado, a agência conta com 25 funcionários

e atende contas como a da revendedora Audi Abolição,

Blindados Abolição, San Diego Veículos, Construtora Soma e

Lacca Móveis. Este ano, a Tática conquistou os clientes nacionais

Áurea Seguros, Banco Morada, Consulado Britânico, Pérolas

Maiorca e Socôco Derivados de Coco.

A empresa criou recentemente a Conte com Elas, agência espe-

cializada em marketing para mulheres. Além de pesquisas de mer-

cado, essa divisão desenvolve ações específicas, voltadas para o

público feminino. "Torço agora pelo aquecimento do mercado

que já está se anunciando, e que pelo menos deve reduzir a pior

recessão, que é a psicológica", afirma Helena Lopes.

Na visão de Flávia Vianna, da Via 4, o principal problema

enfrentado pelas agências cariocas é uma imagem negativa que

os próprios profissionais ajudam a manter. "Existe uma tendência

de dizer que o dinheiro está em São Paulo e que o mercado do Rio

está em crise. Essa idéia é deturpada e pessimista em relação à

realidade do nosso dia-a-dia. O Rio tem um potencial enorme e

muito trabalho a ser feito", defende.

A Via 4 atende as contas do Sebrae/RJ,

Sistema Firjan, Raspadinha do Rio, Oficilab

Farmácia de Manipulação, Restaurante Mentha,

JackBell Studio, E-Tamussino e Embratel. "Atri-

buímos o crescimento da Via 4 à nossa principal

forma de atuar no mercado, que é a especializa-

ção em below the line, o desenvolvimento de

projetos especiais para grandes empresas, alia-

dos a um atendimento atuante no negócio do

cliente e à criatividade consistente", conceitua

Flávia Vianna.

Na opinião dela, o mercado ainda precisa traba-

lhar bastante para resolver certos aspectos confli-

tantes, como a falta de interação entre os profissio-

nais e a ausência de um órgão representativo atuante. A profissional

sentencia que é preciso "mais trabalho e menos purpurina".

Agilidade e rapidez
Vinda de um período de muitos prêmios em 2003, a OPM é

outra das agências médias que prevê um desempenho positivo ao

longo deste ano. Segundo seu diretor-geral, Fábio Marinho, no pri-

meiro semestre de 2004 a agência atingiu um faturamento 50%

superior ao do mesmo período do ano passado. " Nossa projeção é

de que o segundo semestre seja ainda melhor", espera.

A OPM está presente há seis anos no ramo e, atualmente, tem

em seu quadro 15 funcionários. Os principais clientes são

Petrobras, Comitê Olímpico Brasileiro, Instituto Brasileiro de

Petróleo, Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro e

Operador Nacional do Sistema Elétrico.

"A grande vantagem de uma agência de médio porte é traba-

lhar com muito mais agilidade e interesse num mercado com

essas limitações de verba", acredita Marinho. Ele observa, por

outro lado, que diversos clientes estão amadurecendo no tocan-

te à percepção sobre as agências de médio porte. "Hoje, quando

A ID&A atua no Rio desde 1998, atendendo atualmente contas como as

da KFC e da Land Rio, além da área de no media da Varig
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A Via 4 atende as contas
do Sebrae/RJ, Sistema
Firjan, Raspadinha do Rio,
Oficilab Farmácia de
Manipulação, Restaurante
Mentha, JackBeLl Studio,
E-Tamussino e Embratel

uma agência grande vem disputar a nossa fatia, ela geralmente

leva muita desvantagem", frisa.

Também atravessando uma boa fase em matéria de prêmios,

a ID&A atua no Rio desde 1998, onde mantém sua sede, mas

paralelamente desfruta de parcerias em São Paulo, que lhe per-

mitem atender as contas da concessionária Land Rio, da Imóvil

Administradora de Bens, do Escritório de Arrecadação Ecad, da

KFC, além da área de no media da Varig.

"Na ID&A recebemos o cliente na porta e oferecemos o que

ele procura, com objetividade, qualidade criativa, agilidade, res-

ponsabilidade e resultados", declara o sócio-diretor Raoul

Notrica. Recentemente, a agência desenvolveu a nova linha de

uniformes e acessórios para o Serviço de Bordo da Varig, a cam-

panha de mídia exterior para o KFC, além de anúncios classifica-

dos para a Land Rio, veiculados no jornal O Globo.

Já a Espaço Comunicação tem nove anos de mercado e conta

com 12 funcionários. Com esta estrutura, a agência atende as

contas de Autokraft Concessionária

BMW, Tele-Rio Eletrodomésticos, Deco-

rando Idéias, Câmara de Comércio

Brasil-Alemanha, Filiperson Papéis Es-

peciais, Lufthansa, Plastigel, Fama-

deira, Vedapack e Granfino.

"Somos uma agência full service e,

com isso, podemos oferecer de forma

integrada todas as ferramentas e serviços de comunicação de mar-

keting, de modo ágil, rápido e eficaz para os nossos clientes e pros-

pects", destaca Antônio Carlos Bastos, diretor de operações e

novos negócios.

De acordo com ele, a empresa tem se adaptado rapidamente ao

mercado global, mesmo não perten-

cendo a uma agência multinacional.

"Fizemos acordos fora do Brasil, além

de termos na equipe gente que domina

vários idiomas. Com isso, podemos via-

bilizar a entrada de nossos clientes em

outros mercados sem custos adicio-

nais. " Na opinião de Bastos, o segmen-

to exportador brasileiro constituído

pelos pequenos produtores e associa-

ções empresariais é um grande filão

para as agências pequenas.

Com nove   anos de    existên-

cia, a Perceptiva é outra 

lente  opção  para  anunciantes

que buscam uma agência

quadro de 28 funcionários

tenta uma estrutura média

com faturamento decla-

rado de R$ 2 milhões no

ano passado. Sua sede

fica no Rio, contudo

ela também estabeleceu

acordos operacionais em

Recife, Salvador e Ma-

naus, abrangendo, entre

as disciplinas de comuni-

cação de marketing ofer-

tadas, além da propa-

A Scama completa em 2004 seus 10
primeiros anos de atuação no mercado,

atendendo atualmente as contas
de Fluminense FM, jornal

O Fluminense e Gastai

A Elipse Comunicação mantém equipe de 27 funcionários
trabalhando para anunciantes como MPB FM,
Portal Mais e TV Record

ganda, o endomarketing

e a promoção.

"Numa agência grande, a alta rotatividade de profissionais torna

o atendimento impessoal, sem histórico e sem a cultura do cliente.

Com uma agência média, o cliente tem continuidade no trabalho,

agilidade de prazos e otimização de custos", sinaliza o sócio-dire-

tor Rafael Duarte. Ele considera que a imagem e a

experiência de uma agência grande geralmente

conta na decisão do cliente, mas isso não garante

que ele vá obter um serviço melhor.

Entre as contas atendidas atualmente pela

Perceptiva estão a gravadora BMG, a área comercial

da CEG, a Editora RSC, o Grupo Thoquino (fabrican-

te do conhaque São João da Barra e da vodka Kovak),

a rede de hospitais Alfa e a rede de lojas Onda

Móveis. Na área de merchandising e promoção, a

agência atende Embratel, cervejaria Molson (fabri-

cante da Bavária e da Kaiser), refinaria de petróleo

Reduc, BR Distribuidora, Coca-Cola e Souza Cruz.
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"Algumas agências, em busca de visibilidade na mídia, real-
mente abusam nos descontos em concorrências. Em poucos

meses, porém, percebem que não valeu a pena; começam, assim,

a apresentar um trabalho de baixa qualidade, pois não estão

sendo bem remuneradas, contribuindo para fortalecer a dança

das contas", destaca Duarte.

Para o diretor-geral da Scama, Gabriel França de Carvalho,

uma agência de médio porte tem na agilidade e na flexibilidade

as suas principais vantagens. "Podemos trabalhar com custos

operacionais mais reduzidos e, mais do que isso, oferecer um tra-

balho mais individualizado." Na sua opinião, embora exista uma

briga abusiva na seara dos preços no mercado carioca, a cultura

dos clientes do Rio está mudando. "Eles estão vendo a neces-

sidade de contar com boas agências para conseguirem bons

resultados. Acredito que, graças aos clientes, e não às próprias

agências, o panorama tende a melhorar."

A Scama completa em 2004 seus 10 primeiros anos de atuação

no mercado. A empresa faturou R$ 408 mil em 2003 e projeta

atingir uma receita de R$ 500 mil neste ano. Seus principais clien-

tes são Colégio e Curso pH, jornal O Fluminense, Gastai e

Fluminense FM. "A Scama trabalha com uma carteira reduzida de

clientes, o que nos permite ir a fundo nas necessidades de cada

um deles. Todo trabalho começa com um planejamento de comu-

nicação minucioso, com a Scama portando-se como uma integra-

dora de todos os serviços de comunicação", relata Carvalho.

Quem também faz questão de ressaltar que o planejamento

bem-feito é a alma do negócio é o sócio e diretor-presidente da

Elipse Comunicação, Giovani Marangoni. "Entendemos que a

criatividade, com a relativização do ensino dessa cadeira nas

faculdades brasileiras, se transformou em commodity. Toda agên-

cia tem de ser criativa. Nosso diferencial está no fato de aliar essa

característica a um planejamento estratégico sério", afirma

Marangoni, também professor da ESPM Rio.

Segundo ele, o grande impulsionador do mercado de agências

de médio porte neste ano tem sido a atuação em campanhas

políticas. O executivo afirma que uma das principais metas da

Elipse, além de continuar os trabalhos planejados para seus clien-

Com nove anos de existência, a Perceptiva trabalha para anunciantes
como a área comercial da CEG, o Grupo Thoquino
(fabricante da vodka Kovak) e gravadora BMG

A Dittacor conquistou este ano a conta
de Sorvetes Ora Bolas, que se junta

ao portfolio no qual já estava
o Intercontinental Rio

tes tradicionais, é vencer nas campanhas em que está envolvida.

"Há algum tempo pesquisamos e investimos no marketing políti-

co, e essa, sem dúvida, será uma divisa importantíssima para a

Elipse no médio e no longo prazo", avalia.

A Elipse conta atualmente com 27 funcionários. Entre suas

principais contas estão o jornal O Dia, MPB FM, W Record e SOS

Computadores. Este ano a carteira foi incrementada com a con-

quista de parte da verba da Vale do Rio Doce, a área de web do

grupo Granasa, além de campanhas eleitorais.

Outro caminho alternativo para as agências com estrutura de

médio porte no Rio de Janeiro é revelado pelo exemplo da

Dittacor, que optou por estabelecer um acordo operacional com

a agência Futura Propaganda, com sedes em São Paulo e Brasília.

Desde agosto do ano passado, as duas agências passaram a aten-

der determinadas contas em parceria, o que praticamente

dobrou a carteira de clientes da Dittacor. "Todas as operações das

duas empresas funcionam com estruturas independentes, mas

elas são integradas e interligadas on-line. Dessa forma, é possível

manter a unidade e integridade do produto final", garante

Alessandra Dahan, sócio e diretor de criação.

No Rio de Janeiro, a agência atende o Intercontinental Rio,

Nut Refrescos, NewHosp Consultoria e Informática, Escala

Eventos, Restaurante HaiKai, Restaurante Estação Mezzaluna,

The Creps, Bioassist, MRS Móveis e Colégio Pentágono. Este ano,

conquistou ainda as contas de Sorvetes Ora Bolas, BrewTech

Tecnologia Cervejeira (responsável pela elaboração das cervejas

Devassa, Emmery e El Cabong), Hotel Portinari e Hospital

CardioBarra, entre outras.

"A Dittacor, além dos tradicionais serviços de propaganda e

comunicação, oferece suporte para a área de design e planeja-

mento. Diferente do que vem acontecendo por aí, temos profis-

sionais com formação específica para fornecer esses serviços,

inclusive planejamento de marketing", reforça Dahan. Segundo

ele, os orçamentos são outro diferencial da casa, no sentido de

sempre propor soluções que estejam de acordo com o porte do

cliente. "Preferimos, muitas vezes, ganhar menos para colocar
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um trabalho melhor na rua", finaliza.


