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Após um ano de seu lançamento, a White Propaganda está ao mesmo tempo em ritmo de 
comemoração e de trabalho árduo. Isso porque depois de 12 meses a agência conseguiu o 
faturamento de R$ 35 milhões previsto para o período e já faz nova estimativa. Hoje, com o 
portfólio que tem, prevê faturar R$ 75 milhões, de acordo com o presidente, Mauricio Queiroz. A 
agência anuncia ainda a inauguração de seu escritório em Curitiba, não por meio de associação, 
mas como uma unidade da própria White. O próximo passo, segundo Queiroz, é a chegada da 
agência a Brasília, o que ficará para 2005.  
 
"O foco agora, na verdade, não é em nosso aniversário, mas no crescimento da agência", 
comenta Mauricio Queiroz. "O grande diferencial é o trabalho personalizado. Não nos limitamos 
em ser uma agência de mídia, preferimos o trabalho corpo a corpo."  
 
A White Propaganda conta com nove clientes de segmentos bem variados, como Ferrero Rocher, 
DeMillus, Unisoap Cosmética (Francis Hidratta), Pop internet, Puma, Planeta Diagostini, entre 
outros. Um deles acaba de integrar o portfólio da agência, a empresa alemã Sig Combiblock, que 
atua no segmento de embalagens - concorrente da Tetra Pak. "Fechamos os olhos para o que 
estava acontecendo lá fora, principalmente para as coisas negativas", acentua o presidente.  
 
Sobre a expansão da agência para Curitiba, Queiroz destaca que a agência começa a funcionar 
em dezembro, sob a responsabilidade de um sócio local, Roberto Almeida. "Já temos clientes 
locais e vamos atuar não apenas no Paraná, como em Santa Catarina e Rio Grande do Sul", conta 
Queiroz, reforçando que antes de qualquer coisa a agência buscou uma operação rentável. "O 
melhor formato de constituição da agência é com base no que já temos em São Paulo."  
 
Nos últimos meses, novos executivos foram integrados à equipe na criação e atendimento, por 
exemplo, visando melhorar ainda mais o trabalho com os clientes. "Nosso negócio tem como meta 
resultados. É o que os clientes mais estão em busca", ressalta Queiroz. A White Propaganda foi 
concebida a partir da soma de experiências dos publicitários Marcio Vieira, José Carlos Batista e 
Mauricio Queiroz, que trabalharam na Usyna, Denison e RedCell. 
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