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Agnelo Pacheco mergulha no marketing do cliente e investe em agência de promoção. Dos 89 
capítulos da novela "Favela - o morro que silenciou", cada um com 32 páginas, a censura só 
devolveu seis páginas liberadas. Diante do embargo da sua obra de forte conteúdo social, o autor 
decidiu mudar de vida. "A frustração me fez virar publicitário", diz Agnelo Pacheco. Isso foi em 
1969. De lá para cá, esse mineiro nada convencional não parou mais de mudar. "A inquietude é 
fundamental nos publicitários."  
 
Pacheco começou na Norton e viveu os principais momentos da propaganda brasileira: a ditadura 
dos criadores, a conversão dos publicitários em empresários, a globalização das cont as das 
multinacionais e a desnacionalização das agências (à qual resistiu). E acha, agora, que o papel da 
agência de publicidade mudou. "Não é mais só fazer anúncio, é mergulhar no problema do cliente 
e participar do estabelecimento de estratégias para solucioná-lo."  
 
Na visão de Pacheco, a partir da virada para o século XXI, a liquidez das empresas diminuiu, as 
verbas para publicidade minguaram e a atitude dos clientes mudou. "Nos anos 80, quando a força 
criativa da propaganda brasileira emergiu no cenário mundial, era possível achar que a criação 
pela criação era a solução", diz. "Hoje, a medida de aferição do sucesso de uma campanha não 
são os prêmios internacionais e sim os relatórios das vendas".  
 
Segundo o ex-dramaturgo, até quase o fim dos anos 90 era possível, só de ver um filme na 
televisão, saber que era de uma determinada agência por causa do estilo da produção. "A agência 
podia ser criativa dentro de sua estética, agora é o anunciante que tem de ter sua própria 
linguagem e as agências têm de se mostrar criativas dentro do código de comunicação escolhido 
pelo cliente. Ficou mais difícil criar", diz.  
 
Por isso, o empresário mudou a dinâmica de trabalho na sua agência: nas reuniões com os 
clientes, no lugar de apenas o responsável pela conta, vai uma equipe com profissionais de 
atendimento, mídia e criação. "O processo precisa ser o mais integrado possível com a empresa", 
afirma Além do envolvimento com o anunciante, o publicitário prega agilidade e versatilidade.  
 
"Não dá para esperar. É fundamental achar soluções adequadas às verbas destinadas para 
publicidade porque o atraso provocado por uma discussão interna sobre custo pode pôr o projeto 
a perder." Para responder mais rápido e reduzir os custos, serviços que há dez anos eram 
terceirizados - como  desenvolvimento de logotipos em escritórios de design - nos dias atuais são 
realizados internamente.  
 
"As verbas para o trabalho publicitário diminuíram sensivelmente. Há alguns anos 20% da verba 
total para uma campanha era o custo de produção da agência. Hoje, os clientes não admitem 
pagar mais do que 7%", diz Pacheco. Os outros 93% são investidos em mídia e veiculação. A 
nova disciplina financeira das empresas e-xigiu cortes de custos em todas as fases da produção 
dentro das agências. "A era das superproduções em filmes publicitários acabou. Não se fazem 
mais, como era comum, filmes que custavam US$ 100, US$150 até US$ 200 mil." Segundo 
Pacheco, essa inflação dos serviços publicitários foi a resposta ao crescimento do mercado 
anunciante que se seguiu à estabilização monetária gerada pelo Plano Real. Mas o cenário mudou.  
 
"Primeiro, foi o fiasco da internet, que teve como efeito positivo o refortalecimento das mídias 
tradicionais. Depois, veio a retração econômica, que pôs em dúvida a eficácia da propaganda em 
trazer resultados, que fez o cliente ter medo de investir", diz Pacheco. Para o publicitário, o único 
antídoto para carteiras fechadas é a apresentação de exemplos de campanhas bem-sucedidas no 
aumento de vendas. Um de seus trunfos recentes é a campanha da Caixa Econômica Federal, 
estrelada por Tiago Lacerda em uma época de poder de compra forte, moeda estável e baixa 



remuneração que resultou na abertura de mais de um milhão de contas-poupança. O objetivo 
inicial era angariar 200 mil novos poupadores.  
 
Nos últimos anos, as verbas que antes iam integralmente para publicidade passaram a ser 
divididas com ações promocionais. "O cliente quer ter a certeza do retorno", diz. Por isso, o 
publicitário investiu R$ 500 mil para abrir a Agnelo Promo.  
 
A empresa tem a expectativa de faturar R$ 20 milhões nos próximos dois anos e já tem entre 
seus clientes a Prefeitura de Guarulhos e a Alcon. Pacheco acredita que as verbas para promoção 
e marketing estão divididas entre publicidade e promoção, um cenário bem diferente do que 
existia há 20 anos quando 95% ia para a publicidade. "As agências especializadas em promoção 
não trabalham com exclusividade ou têm fidelidade a clientes, são executoras de ações. 
Funcionam como os pistoleiros de aluguel nos filmes de faroeste", afirma Pacheco.  
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