
Retrato das
agê

Mara Vegso

moldurada pelos estados de São Paulo e Mato Grosso do

Sul, bem como pela Argentina, Paraguai, Uruguai e Oceano

Atlântico, a região Sul ocupa uma área equivalente a 6,76%

do território nacional, abrigando, atualmente, mais de 26

milhões de habitantes, quase 15% da população total do País.

Seus três estados constituintes — Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul — respondem por 17,5% do PIB brasileiro,

ostentando posição de destaque especialmente no cenário agro-

pecuário. Tamanho vigor econômico justifica seus altos níveis de

potencial de consumo, tendo em vista que, segundo a edição

2004 do Mídia Dados — publicado pelo Grupo de Mídia de São

Paulo com base nas informações coletadas por institutos e

órgãos competentes —, a região usufrui de 835 emissoras de

rádio (sendo 477 AM e 358 FM), 224 salas de cinema exibidoras

de mensagens comerciais, 6.734 pontos de outdoor, 785 títulos

de jornais (dos quais 124 diários), além de responder por

16,30% da distribuição do mercado nacional de revistas. Já no

que se refere ao consumo de mídia, a região acolhe 15,4% dos

investimentos publicitários injetados em W; 9,8%, em rádio;

13,4%, em jornal; e 14,5%, em mídia exterior.

No entanto, a despeito

desse retrato bastante pro-

pício à atividade, os repre-

A D/Araújo.Loducca colheu
bons frutos com a campanha
comemorativa de suas duas
décadas de atuação no
mercado catarinense

sentantes das agências locais não fazem pose e revelam os difíceis

momentos vivenciados pelo setor ao longo de um ano, que, se

por um lado apontou sensíveis melhoras com relação ao exercício

passado, por outro deixou a desejar ante as expectativas traçadas,

como atesta Mário D'Andrea, diretor-geral e de criação da J.

Walter Thompson de Curitiba, implantada há apenas seis meses.

"O mercado do Sul já presenciou dias melhores. Ainda não há

uma grande predisposição ao investimento publicitário entre as

contas locais, sendo que grandes empresas continuam injetando

poucos recursos em comunicação", observa o executivo.

A percepção é a mesma nos três estados avaliados. Daniel

Araújo, diretor-presidente da catarinense D/Araújo.Loducca,

define 2004 como um período difícil para o mercado em geral,

que se manteve recessivo. Paulo Zoéga, sócio e vice-presidente

de atendimento e planejamento da gaúcha QG Comunicação,

participa da mesma opinião: "O ano só melhorou a partir de

junho, diante dos sinais positivos da economia", pontua.

No entanto, na opinião de Renato Cavalher, diretor de cria-

ção da OpusMúltipla, enquanto o Brasil não aprovar algumas

reformas estruturais, dificilmente a economia nacional deslan-

chará a contento. "Estamos melhorando, sim, mas a passos

lentos. E a contar com os juros nessa altura e a infra-estrutura

deficiente em se tratando de portos, estradas e energia elétri-

ca, por exemplo, continuaremos andando bem devagar",

prevê o publicitário, lembrando que a área de comunicação

está intimamente ligada ao desempenho econômico. "O ideal

seria aplicarmos pelo menos 2% do PIB em propaganda. Mas,

na verdade, continuamos patinando, há anos, entre módicos

0,8% e 1,2%", sinaliza.

Mais complacentes, os representantes das paranaen-

ses Bronx, Heads Propaganda e Master asseguram que

o mercado regional amadureceu muito nos últimos

anos e já começa a olhar para o negócio com visão de

futuro. "Hoje, temos agências e profissionais mais

conscientes, preocupados com a elevação da qualidade

criativa, mas também com a geração de soluções viá-

veis e concretas, capazes de propiciar bons resultados

para todos", promove Marcelo Romaniewicz, vice-pre-

sidente de atendimento e planejamento da Master.
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ncias sulistas

Veiculada ao longo de 18 meses, em quatro flights distintos, a
campanha "Plano Amigo", criada pela Bronx para a Unimed Curitiba,
elevou as vendas do plano de saúde de 3% para 70%

"A região Sul, especialmente o Paraná, vem liderando os ran-

kings de crescimento econômico, fazendo com que as empresas

tenham um fôlego maior para investir em todos os segmentos,

incluindo ações de marketing", analisa Cláudio Loureiro, presi-

dente da Heads Propaganda, cujos clientes aumentaram em

30% as verbas destinadas às campanhas publicitárias este ano.

"Isso reflete a recuperação da economia verificada no País, após
um forte período de retração", conclui.

Também na visão de Cláudio Watanabe, o mercado sulista

registrou uma melhora significativa em relação a 2003.

"Percebemos uma retomada nos investimentos. Alguns clientes

que estavam fora da mídia voltaram a anunciar", anima-se o

sócio e diretor de atendimento da Bronx, constatando ainda

que, este ano, muitas agências locais foram beneficiadas pelas

campanhas políticas.

o filme
Ao se fazer um retrato fiel das agências sulistas, não

se pode deixar de centrar foco em alguns problemas

que, há muito, insistem em queimar o filme da região.

Entre eles, o mais preocupante diz respeito à postura

dos principais anunciantes locais, que continuam dele-

gando a administração de suas contas às grandes ope-

rações de São Paulo.

Segundo Daniel Araújo, esse procedimento faz com

que o principal faturamento das agências advenha das

contas públicas. "Dessa forma, dependendo do partido

e da situação, determinadas agências, se beneficiam, o que é

ruim, visto que se trata de um benefício meramente político e

não embasado em qualidades técnicas", critica, ressaltando,

contudo, que este quadro começa a dar alguns sinais de mudan-

ça. "Nos últimos anos, nossas agências se profissionalizaram,

investiram em equipamentos, pesquisas, busca de informações e

material humano, contratando grandes profissionais de outras

praças, que vieram em busca de qualidade de vida", comple-

menta, observando que tantos esforços vêm, paulatinamente,

resgatando as contas das empresas locais.

Este não é um problema exclusivo de Santa Catarina. Roberto

Callage, vice-presidente e diretor de criação da DCS, partilha da

mesma opinião: "A economia gaúcha não tem atraído novos

anunciantes para o estado. Apesar de ter evoluído bastante, o Rio

Grande do Sul ainda se caracteriza por grandes empresas focadas

em produção e poucos investimentos em marketing", reclama.

Também na visão de Renato Cavalher, os grandes anunciantes

da região, que, aliás, não são muitos, ainda não confiam plena-

mente na capacidade das agências locais. "Eles preferem ser

atendidos — ainda que nem sempre bem

grife nacional e inter-

nacional", denuncia,

ressaltando que o sul

do País já conta com

prestadoras de servi-

ços de comunicação

de qualidade mun-

dial. "Muitas, inclusi-

PARA OS GRANDES E PEQUENOS PASSOS.

Idealizada pela Heads
Propaganda, a campanha
institucional do
conglomerado educacional
Positivo explorou uma
faceta do grupo em cada
página de um livro

por agências de

DO UNIVERSO AO DIA-A-DIA. AQUI TEM EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.
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Segundo a Abraciclo, as vendas da Sundown — conta atendida pela Heads Propaganda —
aumentaram 304,64% entre janeiro e setembro de 2004

vê, têm realizado investimentos pesados em novas tecnologias
para se manter up-to-date com o mundo", reforça o criativo da

paranaense OpusMúltipla, que atende a clientes de expressão

nacional, entre os quais, O Boticário, Marisol (marcas Lilica

Ripilica, Tigor T. Tigre e Mineral) e Electrolux (divisão floor care).

Para o especialista, o mercado sulista ainda está aquém do

potencial da região, visto que alguns setores, como o agrobusi-

ness, embora representativos em termos econômicos, ainda não

investem de forma consistente e continuada. "Notam-se apenas

alguns movimentos isolados de algumas cooperativas. Acres-

centam-se a isso os investimentos de algumas multinacionais ins-

taladas no Sul, como a Renault, por exemplo, que mantém sua

comunicação alinhada internacionalmente e, portanto, não gera

empregos e negócios na área em termos regionais", desabafa.

Outro problema apontado por Cavalher está na ausência de

boas estruturas de marketing em anunciantes promissores. "São

empresas com bons produtos, boa distribuição e que praticam

preços competitivos, mas que ainda não perceberam a impor-

tância dos projetos de comunicação, especialmente de comuni-

cação integrada, capazes de promover os contatos com a marca

de forma inteligente", analisa.

De acordo com Watanabe, esse panorama poderia ser bem

melhor se houvesse uma verdadeira união corporativa do merca-

do, em especial do Paraná, que, como denuncia, não vem cana-

lizando forças suficientes para evitar a migração das verbas para

as agências de fora.

Nutrindo uma opinião mais otimista sobre esse assunto,

Marcelo Romaniewicz, por sua vez, assegura que

problemas e oportunidades andam sempre de

mãos dadas. Assim, para o dirigente da Master,

os maiores problemas rondam em torno do

encolhimento do mercado regional e da já cita-

da, debatida e criticada postura das empresas

anunciantes locais, que concentram suas contas

em agências paulistas. "Não por acaso, as opor-

tunidades passam exatamente pelos mesmos

atalhos dos problemas mencionados. É preciso

buscar alternativas de clientes sediados em

outras regiões", sugere, certo de que a tendên-

cia de descentralização da economia, iniciada há

alguns anos, veio mesmo para ficar. "O desloca-

mento de empresas para fora do eixo Rio-São

Paulo trouxe uma mudança no perfil da região,

fortalecendo e ampliando, especialmente, o setor

de bens de consumo", notifica o profissional.

Também .segundo Loureiro, o fato de as

empresas locais expandirem suas atividades para

novos mercados faz com que surjam novas

demandas nas áreas de comunicação e marke-

ting. "A Heads já possui experiência consistente

em trabalhar além das fronteiras do estado do

Paraná, o que se tornou um diferencial em rela-

ção à concorrência", propaga.

Justamente por contar com poucas empresas de grande

porte, que destinam esforços contínuos em comunicação, o sul

do País vem sofrendo, como sustenta Paulo Zoéga, com uma

concentração excessiva de agências no leque de pequenos e

médios anunciantes. "Na disputa por contas melhores, essa

competitividade tem sido, muitas vezes, predatória", acusa, con-

cordando, contudo, que a região é pródiga em empresas que

ampliam sua atuação em novos mercados. "Portanto, as agên-

cias que estiverem bem posicionadas nesse sentido, de certo

ganharão destaque", prevê.

Isto se as operações conseguirem — como analisa Jorge

Antônio Dib, vice-presidente da gaúcha Paim — resolver algu-

mas questões que envolvem a alta dos custos, pressão dos clien-

tes pela redução das taxas de remuneração, fragmentação da

mídia e novas tecnologias, que exigem investimentos constan-

tes. "Se driblarmos esses problemas e as condições macroeconô-

micas se mantiverem, teremos um grande ano", desafia.

tiose em resultados
Com o fim de contornar esses percalços, as agências do Sul

dedicam-se, cada vez mais, ao desenvolvimento de estratégias

criativas, oportunamente acompanhadas pela incessante busca

de resultados efetivos. Entre os diversos cases capazes de atestar

essa colocação, estão as campanhas realizadas pela Bronx para

o shopping center de descontos PolloShop, amarradas pelo

tema "Ninguém fica rico gastando como rico"; e para o Plano

Recorrendo a linguagens regionais, a extensa campanha elaborada pela unidade
curitibana da J. Walter Thompson para o banco HSBC contribuiu com o maior crescimento

da instituição em toda sua história no Brasil
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de Saúde da Unimed Curitiba, levado ao ar durante 18 meses,

em quatro flights diferentes.

Contando com comerciais, spots, anúncios, outdoors, ações

de marketing direto e de relacionamento, o trabalho — susten-

tado pelo mote "Plano Amigo. Cada vez melhor, cada vez mais

seu amigo" — obteve um sucesso estrondoso de vendas, ele-

vando-as de 3% para 70%.

Performance ainda mais surpreendente foi registrada pela

Heads Propaganda com a campanha "Sundown. Chegou a

moto que tem a cara do Brasil", veiculada em todo o País. O

carro-chefe foi um comercial com relatos de personagens de

diferentes regiões brasileiras sobre as vantagens de se adquirir

uma moto da marca promovida. Paralelamente, o anunciante fir-

mou uma parceria com a organização do Grande Prêmio Brasil

de Fórmula 1, tornando-se a moto oficial do evento. Segundo

dados oficiais da Abraciclo - Associação Brasileira dos Fabri-

cantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas,

somente entre janeiro e setembro deste ano, as vendas da

Sundown aumentaram 304,64%, enquanto o segmento cresceu

7%. Assim, em menos de dois anos de atuação, Sundown alcan-

çou a terceira posição no ranking do setor, perdendo apenas

para as gigantes Honda e Yamaha.

"No decorrer da década de 90 e início dos anos 2000, os

anunciantes viram suas verbas diminuírem substancialmente e as

agências tiveram de se desdobrar para atender às expectativas

de resultados. Hoje, mesmo com verbas mais polpudas, as

empresas continuam cobrando melhores índices de retorno,

pelo menor custo possível. É a herança do período de vacas

magras", analisa Cláudio Loureiro.

Também na visão de Mário D'Andrea, a maior mudança apu-

rada ao longo de 2004 no perfil das empresas anunciantes está

justamente na necessidade crescente de rentabilizar os investi-

mentos, tanto em ações diferenciadas de mídia quanto na pro-

dução de peças e campanhas. "Melhores resultados com meno-

res custos — esta é a busca incansável de clientes e, é claro, das

agências", sustenta, citando como exemplo o trabalho elabora-

do para o banco HSBC, com o qual a instituição financeira regis-

trou o maior crescimento

de sua história no Brasil,

em que, dentre os vários

países pesquisados, a mar-

ca apresentou uma das

melhores avaliações junto

aos usuários.

Humor e irreverência
marcaram a
campanha
desenvolvida pela
Master para a
operadora de
telefonia celular TIM

Utilizando as embalagens de cigarro como canais de mídia,
a Master criou mensagens bastante duras para ajudar o Ministério da

Saúde a combater o tabagismo no País

De acordo com o executivo da J. Walter Thompson Curitiba,

esta foi a primeira vez em que uma campanha regional foi reali-

zada com tamanha magnitude e riqueza de detalhes. Recor-

rendo a linguagens locais, com mensagens específicas para cada

grande mercado (São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo

Horizonte, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Goiânia, Salvador,

Fortaleza e Recife), o projeto envolveu 11 comerciais, 22 anún-

cios de revista e 17 spots de rádio, linkados pelo slogan: "No

Brasil e no mundo, HSBC".

Utilizando as próprias embalagens de cigarro como canais de

mídia, em outubro, o Ministério da Saúde inseriu novos alertas

— concebidos pela Master — sobre os malefícios do fumo.

Acompanhando as duras imagens que passaram a figurar nos

maços, a chamada justifica: "Porque você precisa saber a verda-

de". Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de

Combate ao Câncer, publicada pela revista Veja poucos dias

após a distribuição dos novos invólucros, 67% dos fumantes

passaram a considerar a possibilidade de deixar o vício.

O humor também está presente no portfolio da Master, como

mostra a afinada campanha concebida para promover a opera-

dora TIM. Em um dos comerciais, uma câmera subjetiva passeia

pelo corredor de um hospital, seguindo o som de um violino, que

vem de local não identificado. Ao aproximar-se de um dos quar-

tos, o som aumenta, a câmera invade o ambiente e flagra o vio-

linista tocando seu instrumento, com as pernas engessadas. Ao

lado da cama, um celular capta o som, complementando a sinfo-

nia de uma orquestra, que se apresenta em algum lugar distan-

te. A assinatura encerra com o conhecido slogan: "Viver sem

fronteiras". Conforme pesquisa encomendada pela TIM ao

Instituto FS Dual, no início de outubro, a percepção de melhor

marca de telefonia celular aumentou em mais de 15%, em com-

paração aos índices obtidos no início do ano.

32 - About 796 - 13 de dezembro de 2004



Na guerra das operadoras, a Vivo também alcançou uma exce-

lente repercussão, por meio do projeto "Vivo no Cinema", que

conferiu um glamour ainda maior ao Festival de Cinema de

Gramado, realizado em agosto. Criado pela Escala, o trabalho

usou e abusou dos recursos propiciados pela mídia exterior, exibin-

do painéis gigantescos, com apliques que exploravam os bastido-

res do cinema, exibindo câmeras, rolos de filmes, claquetes e

gruas. Dessa forma, todo o trajeto, de Porto Alegre a Gramado,

entrou no clima de produção cinematográfica, destacando a

marca no evento, na mente do público e em várias páginas de jor-

nal, visto que a estratégia assegurou uma forte mídia espontânea.

Igualmente atraente, o trabalho criado pela QG Comunicação

para divulgar as ofertas de aniversário dos hipermercados Big reu-

niu os personagens mais famosos dos fornecedores da rede, entre

os quais o Peru Veloz da Sadia, a Moça do leite condensado Nestlé,

Toddynho e Tio João, que protagonizaram comerciais, spots, anún-

cios e, como não poderia deixar de ser, materiais de PDV.

"Cada vez mais, os clientes estão procurando agências para

assessorá-los em seus negócios como um todo e não mais para

executar apenas peças de propaganda. O anunciante do Sul já

entendeu que qualquer agência é capaz de colocar um filme no

ar e que o grande diferencial competitivo está na participação

efetiva na gestão das marcas", adverte Paulo Zoéga, acrescen-

tando que a campanha assinada pelo Big ampliou em 45% as

vendas no período, em comparação ao aniversário anterior.

Sustentando a idéia de que a competência em comunicação

integrada consolida-se como a grande oportunidade do

momento, Renato Cavalher orgulha-se em detalhar o projeto

idealizado pela OpusMúltipla para a grife de moda jovem

Mineral, da Marisol. A idéia partiu de uma mecânica promocio-

nal para criar uma comunidade na internet, cadastrando seus

integrantes. Centrando esforços no público da MTV, a agência

criou seis personagens, que apresentaram a campanha elucida-

tiva sobre o concurso.

Comerciais, spots, anúncios e outdoors — concebidos pela OpusMúltipla
— aumentaram em 59% as vendas da linha de maquiagem de O Boticário

Em síntese, os interessados deveriam encaminhar seis fotos

que melhor representassem 24 horas de seu cotidiano. As ima-

gens foram inseridas no site da empresa e puderam ser vistas

por todos os amigos do participante, multiplicando os contatos

com a marca em escala viral. O casal cujas fotos receberam o

maior número de acessos irá estrelar a próxima campanha da

Mineral, na MTV. Além do envolvimento direto do público-alvo,
aumento significativo de vendas e reconhecimento da marca, a

estratégia permitiu a construção de um database com informa-

ções relevantes sobre os hábitos do target, gerando mais de uma

centena de perfis psicográficos do consumidor.

Invertendo o dito popular, este ano a D/Araújo.Loducca ado-

tou, com extrema pertinência, o slogan "Apareça e Cresça", que

marcou a campanha comemorativa de suas duas décadas de

atuação no mercado catarinense, iniciativa que consumiu nada

menos do que 12 meses de trabalho, envolvendo pesquisas, pla-

nejamento e criação. Fundamentada na cor que apoia a comu-

nicação visual da agência, o ícone escolhido foi uma suculenta

laranja, tratada em todas as peças (comercial, anúncios e out-

door duplo) como fruto de desejo. O objetivo foi mostrar que a

D/Araújo.Loducca é a agência mais desejada de Santa Catarina,

por colher resultados. Tanto que, após a veiculação das mensa-

gens, seu faturamento cresceu em 80%.

Um amplo projeto de comunicação integrada — orquestrado pela
OpusMúltipla — gerou a intimidade necessária entre o público jovem e a
grife Mineral, administrada pela Marisol

Por trás desses cases de sucesso incontestável, que cingiram

de criatividade a publicidade local ao longo de 2004, encontra-

se a predisposição das agências em otimizar seus recursos físi-

cos, técnicos e humanos. Além de comemorar em grande esca-

la seus 20 anos de atividades, a D/Araújo.Loducca mudou de

sede, adotou um novo site, reestruturou sua área de planeja-

mento e implantou um departamento de desenvolvimento e

novos negócios. "Enquanto a maioria das agências passou por

dificuldades, para nós, este foi um ano excelente, marcado pela

captação de novos clientes atuantes em diversos segmentos",
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comemora seu diretor-presidente, referindo-se às contas do

Instituto Baleia Franca, Infantilândia - Roupas Infantis, Linhas

Círculo, Sebrae/SC, Komeco - Ar-Condicionado e Aquecedores

Elétricos, First- Importadora e Exportadora.

Com base nessas conquistas, a agência — que também atende

a clientes como Dõhier, Êliane Revestimentos Cerâmicos e Prefeitura

Municipal de Joinville — prevê encerrar o ano com um faturamen-

to da ordem de R$ 18 milhões, montante que deverá crescer 39%

em 2005. "Acredito que o próximo ano será muito bom para todo

o mercado da região Sul, pois, finalmente, a economia começa a se

firmar. Além disso, devido à queda do dólar, as empresas estão per-

dendo rentabilidade com as exportações, o que as levará a canalizar

energias no mercado interno", projeta Daniel Araújo, assegurando

que, com o investimento dessas empresas na divulgação de seus

produtos, o negócio publicitário tende a crescer.

Ainda no fim de 2003, a DCS deu start à implementação do

que Roberto Callage define como uma das maiores inovações na

estrutura das agências de publicidade — o sistema de gerencia-

mento batizado de Project Management, que se encontra sob a

liderança de Cibele Machado. "Essa reestruturação obteve um

enorme impacto na operação, promovendo maior eficiência e

produtividade interna", observa o executivo, anunciando que a

DCS também reforçou sua área de mídia, atualmente integrada

por 15 profissionais especializados. "Trata-se da maior estrutura

de mídia da região Sul", divulga, enfatizando sua atenção ao

material humano e revelando que a principal meta para 2005 é

justamente manter seus talentos e remunerá-los à altura.

Manter um grupo de profissionais com postura e atitude de

verdadeiros empreendedores, com poder de decisão, também é

o objetivo do grupo Competence — com agências em Porto

Alegre e Curitiba, acordo operacional em Santa Catarina e uma

consultoria de gestão em marcas (Full Brand) —, que este ano

contabilizou um incremento da ordem de 8% sobre o fatura-

mento de 2003, reforçando sua carteira de clientes com a che-

gada da Via Marte, Excelsior, Isabela (Adria Alimentos) e

Governo do Estado do Paraná.

O arquiteto João Armentano emprestou sua imagem à campanha
desenvolvida pela Competence para posicionar a marca de móveis
Todeschini junto ao público A/B

Além disso, como promove seu vice-presidente comercial e de

mercado, Samir Salimen, o grupo tenciona gerar crescimento

sustentável, trabalhando para poucos e bons clientes, estreitan-

do cada vez mais a relação com as empresas e implantando

novos programas de trabalho. Para atingir estes resultados, a

Competence injetou fortes recursos, especialmente no segundo

semestre de 2004, quando reformou os cinco andares de sua

matriz gaúcha, implantou uma nova gestão administrati-

va/financeira, investiu na capacitação de sua equipe e contratou

novos profissionais, entre eles Teimo Ramos, vice-presidente de

criação; e Márcia Godinho, vice-presidente operacional.

Tudo para assegurar precisão, determinação, solução e resul-

tados, elementos, segundo Salimen, imprescindíveis nas relações

entre agências e clientes.

Com mais de uma década de atuação no mercado paranaen-

se, em 2004, a Bronx também contratou talentos, centrou foco

em disciplinas como marketing direto e promoções e conquistou

sete contas: Livrarias Curitiba, Editei - Listas Telefônicas, Grupo

E. Pedroso, Laboratórios Dr. Waldemiro Pereira, Top Boats, Top

Motors e Misma Fitness Wear. Tais realizações levaram-na a

fechar 2004 com um faturamento de R$ 10 milhões, valor que

assinala um crescimento de 15% com relação ao ano anterior.

"Para 2005, pretendemos transferir as áreas de bellow the line

para uma unidade independente", anuncia Cláudio Watanabe,

apoiado pela demanda dos clientes por todo o espectro de ser-

viços de comunicação.

Responsável pelo atendimento da Volvo Cars há quase 12

anos; do Shopping Mueller, há dez; e do grupo educacional

Positivo, há nove anos, a Heads Propaganda atingiu, em 2003,

um faturamento da ordem de R$ 43 milhões. "Com o aumento

das verbas dos nossos clientes antigos e a conquista da conta da

Sundown Motos e Bicicletas, prevemos para este ano um incre-

mento de 60% em nosso faturamento", declara o presidente da

agência, que mudou para uma sede nova, cujo projeto arquite-

tônico privilegia a integração de todas as áreas. Segundo

Cláudio Loureiro, o crescimento da Heads será ainda maior.

"Continuaremos prospectando novos clientes, dentro e fora de

Curitiba. Dessa maneira, acreditamos que em 2005 nosso fatu-

ramento aumente em torno de 30%", estima.

36 - About 796- 13 de dezembro de 2004



Fruto da fusão ocorrida há 18 anos entre a Opus e a Múltipla —

ambas fundadas em 1972 —, a agência de O Boticário, Marisol,

Electrolux, Athletic, Docol e Cremer - Produtos Hospitalares, entre

outros clientes, deve encerrar o ano com uma receita bruta de R$

11 milhões, 10% acima do contabilizado em 2003. "Sessenta e

cinco por cento dessa receita provém da área de propaganda e

35% advém de ações em comunicação dirigida", esclarece Renato

Cavalher. Buscando melhor ajustar todos os elementos que com-

põem o mix de marketing e comunicação, a OpusMúltipla implan-

tou o Mundi - Modelo Unificado de Diagnóstico e Integração, que

se caracteriza pela utilização de técnicas exclusivas de diagnóstico,

capazes de embasar um trabalho de planejamento multidisciplinar

e a execução criteriosa das ações planejadas, contemplando ferra-

mentas de avaliação de resultados.

Este é apenas um entre os vários sistemas adotados pela

agência, que, este ano, investiu mais de meio milhão de reais em

softwares e hardwares para otimizar sua eficácia operacional.

"Além disso, injetamos outros R$ 100 mil em treinamento inter-

no e externo, ampliamos nosso espaço físico em mais de 100

metros quadrados e aumentamos o quadro de funcionários,

contratando profissionais para as áreas de atendimento, mídia,

operações, marketing direto, web, criação e finalização", deta-

lha o representante da agência.

Presente há 15 anos no mercado, a Master, por sua vez, fatu-

rou R$ 94 milhões no exercício passado e estima encerrar este

ano com o mesmo resultado. Atendendo a clientes como TIM

Celular, Caixa Seguros, Ministério da Saúde e Prefeitura de

Curitiba, a agência investiu especialmente na área operacional.

"Estamos revendo processos, redimensionando a estrutura e

normatizando procedimentos, pois acreditamos que podemos

ser ainda mais eficazes e que esse esforço deve começar dentro

de casa", reconhece Marcelo Romaniewicz, que espera elevar
em cerca de 15% o faturamento da agência no próximo ano.

Já a Paim, que também atende a clientes de atuação nacional,

como Lojas Renner e Grupo Sonae (bandeiras Nacional e Maxxi),

finaliza o ano com um cresci-

mento de 38% em receita.

"Isso é particularmente positi-

vo, visto que já havíamos cres-

cido 44% no ano passado",

declara o vice-presidente da

agência, Jorge Antônio Dib,
que injetou recursos na qualifi-

cação de sua equipe, avan-

çou no desenvolvimento

Com o apoio da Paim, a rede
de supermercados Nacional —
pertencente ao grupo Sonae
— marcou presença nos
principais eventos do
calendário gaúcho, da Estação
de Inverno de Gramado à
Mostra da Semana Farroupilha

Inusitada, a campanha criada pela QG Comunicação para divulgar as ofer-
tas de aniversário dos hipermercados Big explorou as personagens de
diversos fornecedores da rede

das áreas de merchandising, web design e marketing de relacio-

namento, reforçando seu conceito de agência full solution.

Enquanto isso, sua conterrânea, Escala, implantou um amplo es-

paço físico para atuar como um verdadeiro laboratório de idéias.

"Denominado 'Espaço Branco Escala', o novo ambiente foi espe-

cialmente projetado para estimular as dinâmicas em grupo, expor

materiais de referência e organizar debates multidisciplinares", ex-

plica Alfredo Fedrizzi, sócio-diretor da agência, que passou a admi-

nistrar a comunicação da Kildare (atuante no setor de calçados),

Doux Frangosul (alimentos) e Kepler Weber (silos e armazenagem),

registrando um aumento real de 20% em seu faturamento.

Projeções de crescimento não são privilégio das operações

veteranas, pelo contrário. As novatas na região, como a QG

Comunicação e a J. Walter Thompson Curitiba, também pre-

vêem bons desempenhos. A primeira passou a atuar no sul do

País a partir da conquista do hipermercado Big, pertencente ao

grupo Sonae. "Desde então, ampliamos nossa presença no mer-

cado com a conta regional dos postos Ipiranga e do arroz Tio

João", coloca Zoéga, revelando a boa performance vivida até o

momento: "Como a agência é nova, investimos muito na infra-

estrutura e em recursos tecnológicos. Também efetivamos a

integração dela com o grupo Taient nas áreas de planejamento,

pesquisa de mídia e administrativa. Com essas medidas, devere-

mos fechar este ano com algo em torno de R$ 35 milhões, con-

tra os R$ 15 milhões registrados em 2003". Em 2005, a QG

espera consolidar esse crescimento com a conquista de mais dois

clientes de peso, sendo que sua meta é ampliar o faturamento

para a casa dos R$ 45 milhões.

Embora não esteja autorizada a divulgar números (norma mun-

dial estabelecida pelo grupo WPP), a operação curitibana da J.

Walter Thompson — que já respondia pela comunicação do banco

HSBC, Unimed Curitiba, Bergerson Joalheiros e ParkShopping

Barigüi — passou a atender, ainda, a conta da Academia Gustavo

Borges (com unidades em Curitiba e São Paulo), bem como da

Losango, instituição financeira de atuação nacional.

"Para o próximo ano, esperamos o de sempre: ser uma das

melhores agências do País, oferecendo os trabalhos mais consis-

tentes para nossos clientes, independentemente do tamanho de

suas contas. Isto quer dizer melhor em resultados, melhor em

entendimento dos problemas dos clientes e melhor em sucesso

criativo", promove Mário D'Andrea, agora, sim, ensaiando a

merecida pose. 

38 - About 796 - 13 de dezembro de 2004

38 - About 796 - 13 de dezembro de 2004




