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Classificada entre as 15 maiores agências 100% brasileiras, a Agnelo Pacheco anuncia novo 
posicionamento para crescer em 2005. Com um faturamento médio de R$ 78 milhões no ano 
passado, a expectativa é fechar este ano com R$ 95 milhões. A agência foi fundada pelo 
advogado e publicitário carioca Agnelo Pacheco, hoje com 57 anos. Ele é o criador da célebre 
campanha: “Tomou Doril, a dor sumiu”. 
 
De olho em expansão e obcecado por disputar as concorrências em pé de igualdade com as 
agências multinacionais, ele conta ter entrado, recentemente, em um período de guerra para 
driblar a concorrência. “Passei um período sem abrir números, com receio de seqüestro. Agora, 
mudamos de endereço e estratégia, para conquistar a maior parte das disputas em que 
entrarmos”, acredita. 
 
Ganhador do primeiro prêmio Clio Awards Internacional de criação do Brasil, segundo o próprio, 
ele explica que sua agência está em fase de reestruturação, ampliação de atividades e mudança 
de endereço. Apenas na infra-estrutura revela ter aplicado R$ 2 milhões e diz que a mudança 
coincide com os 20 anos da agência, criada em 1985. 
 
O tino para os negócios Pacheco diz ter despertado na infância, ainda no Rio de Janeiro, quando 
ouvia o pai, jornalista e locutor de rádio, fazer comerciais ao vivo. “Eu adorava brincar de ‘vender’ 
produtos no rádio. Ficava horas criando slogans para todo tipo de objeto”, conta.  
 
Aos 12 anos, a família foi morar em Belo Horizonte e, com a morte do pai, Agnelo diz ter 
começado a trabalhar com teatro na tevê Tupi de Belo Horizonte (MG): “Minha mãe tinha 
trabalhado com novela de rádio, meu pai era reconhecido na cidade, então uma coisa levou à 
outra”.  
 
Na adolescência, diz ter percebido que os roteiros das peças teatrais eram fracos, o que o levou a 
passar horas em bibliotecas, para adaptar contos de vários livros famosos. A partir daí, começou a 
criar roteiros para programas de teatro e, sempre que podia, criava um personagem para ser 
convidado a trabalhar na peça.  
 
Certo dia, um diretor de marketing de uma marca de lavadoras de roupas que não existe mais, 
disse, em tom de brincadeira, que se ele inventasse um comercial brilhante receberia um bom 
dinheiro.  
 
Aproveitando o período de Beatlemania, desenvolveu um roteiro com quatro donas-de-casa 
vestidas como os Beatles, cantando Help! em frente a um tanque de lavar roupas. Depois, elas 
apareciam felizes, próximas à máquina. Segundo Pacheco, a campanha foi um sucesso e seu 
cachê foi oito vezes o valor de seu salário mensal na tevê. 
 
A pedido da mãe, fez Direito na Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG), junto com o irmão. 
Convidado por um amigo, trabalhou seis meses na agência Denison e, tempos depois, na Norton , 
que na época tinha cerca de 10 escritórios no País.  
 
Nesse período começou a se destacar na área de criação e atendeu a contas como a da Mesbla . 
Começou a participar de palestras com Roberto Dualibi, com a “técnica de resolver problemas”; e 
Júlio Ribeiro, com a filosofia do “folclórico visual”, quando resolveu seguir a carreira de 
publicitário, voltada à área de criação.  
 
De estagiário, se tornou, ao longo do tempo, diretor-geral de criação. Ficou por 16 anos na Norton 
e viu o salário quintuplicar ao longo da carreira.  



“Nesse período ganhei o primeiro prêmio Clio Awards internacional, considerado então o Oscar da 
publicidade. Até entrevistado pela Hebe Camargo eu fui, na época”, brinca. 
 
Advogado 
Formou-se advogado e trabalhava meio período na Norton quando iniciou o curso de Publicidade, 
também na PUC-MG. Com a carreira em ascensão, se tornou diretor de criação da agência e 
passou a viajar para vários lugares a fim de ajudar as regionais a elaborar campanhas. “Foi ótimo, 
pois me ajudou a ter uma visão global de Brasil e de necessidades diferentes, para empresas 
diferentes”, diz. 
 
Aos 37 anos, depois de atender Nestlé , IBM , Perdigão e Banespa , entre outras, pediu demissão. 
O então dono da marca de calcinhas Hope o procurou e pediu que ele entrasse em uma 
concorrência com a Norton para desenvolver a próxima campanha da empresa. Nascia, segundo o 
publicitário, o primeiro merchandising da novela brasileira, em Roque Santeiro (1985).  
 
Um outdoor colocado no centro de Asa Branca mostrava um grande bumbum com o slogan: 
“Hope. A calcinha que mexe com a cabeça dos homens”. Na novela, o bumbum rebolava apenas 
para o sisudo professor Astromar Junqueira, vivido por Rui Resende. “As vendas da Hope, na 
ocasião, subiram de 75 mil calcinhas por mês para 120 mil”, ressaltou.  
 
Para o futuro, Agnelo Pacheco diz sonhar em deixar a agência para os filhos, como um negócio 
rentável, ético e com resultados também para os clientes. 

 
 
Leia Mais 
 
Mais agressividade 
 
Entre os cases de destaque produzidos pela Agnelo, clientes como Playcenter , Caixa Econômica 
Federal , Telesp Celular e All Star , entre outros, são os mais lembrados, segundo Pacheco. Para 
ele, a agência este ano tem a tarefa de se mostrar agressiva no mercado e ser ainda mais 
competitiva e pró-ativa. “Não vamos mudar apenas de casa em 2005. Nosso objetivo é consolidar 
nossa imagem de agência criativa, que busca sempre os melhores resultados para nossos 
clientes”. 
 
Para atingir o objetivo, ele explica que resolveu adotar uma estratégia que já é tendência na 
Europa, entre o mercado publicitário. “Nós implantamos o atendimento integrado, para que a 
agência tenha um envolvimento maior com o cliente e participe mais de suas atividades”, 
ressalta. 
 
Este mês, a Agnelo está entre as quatro agências selecionadas na concorrência do Ministério da 
Saúde , além de ter conquistado a conta do Hospital Santa Paula agora em março. Além disso, 
atende Basf , Prefeitura de São Paulo , governos do Rio de Janeiro e do Paraná, Ministério do 
Turismo , Hotel Conrad de Punta del Este , Shopping Metrô Tatuapé , Sebrae-SP , OAB-SP , SAAE 
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos . 
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