
Age. aposta na comunicação integrada  
 
Agência quer continuar média em estrutura, mas deseja conquistar novas grandes contas. 
Profissionais reconhecidos por sua competência, suficientemente maduros para serem levados a 
sério pelo mercado e jovens o bastante para surpreender são a matéria-prima dos sonhos de 
qualquer empresa de comunicação, especialmente quando essa combinação vem acompanhada de 
total sintonia no aspecto pessoal e desejo por autonomia. Esse foi precisamente o ponto de 
partida para a criação da age. (com ponto final), uma agência de publicidade que surgiu na virada 
do milênio, com tudo de bom e de ruim que isso pode significar.  
 
"O melhor de abrir o próprio negócio é que suas idéias e sua ousadia são passadas para o cliente 
passar por filtro algum", diz o diretor de criação e sócio, Carlos Domingos. "Isso é muito positivo 
porque descobri que muitas vezes o que seria considerado ousado por uma instância superior 
dentro da agência acaba sendo muito bem recebido pelos clientes", diz o redator mais premiado 
do Clube de Criação de São Paulo. Administrando a presença de um bando de 10 leões ganhos em 
Cannes, Domingos sentia que precisava de mais ar e, já em 1999, intuía que sua fome por maior 
autonomia total corresponderia ao desejo do anunciante de encontrar agências mais ágeis.  
 
"Somos o resultado de um novo momento no mercado e estamos no olho do furação das 
transformações desde que abrimos", diz Tomás Lorente, também diretor de criação e sócio da pri-
meira agência no planeta a criar e produzir um filme comercial para a Nike fora dos Estados 
Unidos. "Acho que nossa experiência com a internet nos fez mais dinâmicos, mais rápidos, mais 
modernos e hábeis com a utilização de um número maior de mídias ", diz o diretor de arte mais 
premiado do Clube de Criação de São Paulo. Também dono de dez leões de Cannes e de um 
cachorro Golden Retriever, Lorente acredita que a possibilidade de oferecer aos seus clientes 
comunicação integrada e com identidade em diversas mídias é um dos diferenciais que pesa nesse 
momento da publicidade.  
 
"A propaganda tomou uma proporção muito grande dentro das empresas. Hoje, os presidentes 
aprovam as campanhas", diz Lorente. "A age. já nasceu sintonizada com essa realidade", diz 
Domingos. "Mas sabemos que propaganda não é tudo que uma empresa precisa, há outras áreas 
que precisam ser integradas no planejamento estratégico", destaca Ana Lúcia Serra, a terceira 
ponta do triunvirato que criou a age. "Por isso, queremos atender à necessidade das empresas de 
ter um único interlocutor para criação de estratégias", diz a profissional de atendimento premiada.  
 
Entretanto, para chegar a esse nirvana de ter contas de marcas mundiais e representar uma nova 
era do mercado, a age. passou pelo purgatório que foi a ascensão e queda dos negócios na 
internet, que marcaram os anos de 2000 e 2001. "Abrimos em dezembro de 1999 e logo no início 
de 2000 fizemos dois grandes projetos que envolviam Internet. Imediatamente o mercado nos 
identificou com a web", diz Ana."Em 2000, literalmente todo dia alguém ligava de uma empresa 
.com dizendo que estava preparando um lançamento e tinha uma verba generosa." Graças à 
demanda do mercado, a age. pode escolher com quem trabalharia. "Houve um momento no 
primeiro ano em que 85% da receita vinha das pontocom", diz Ana Lúcia. No primeiro ano, a age. 
teve R$ 9 milhões de receita, dos quais 70% vinham das pontocom.  
 
Em uma reunião com o sócio internacional, a Arnold Worldwide Partners, Ana foi advertida que 
havia ovos demais na mesma cesta e que o paraíso virtual poderia não ser real. "Em 2001 tudo 
começou a mudar. Clientes ligavam anunciando que a verba ia cair para 10% do previsto, que 
iam deixar de investir em propaganda ou que iam sair do Brasil", conta Ana Lúcia. "O fracasso da 
internet nos obrigou a repensar nosso negócio."  
 
Enquanto a base de clientes do primeiro ano derretia, a age. foi à luta, buscou clientes entre as 
empresas convencionais e fechou seu segundo ano de funcionamento, 2001, com receita de R$ 
10,5 milhões - equivalente a um crescimento de 15%. No final de 2001, 65% dos clientes da age. 
não pertencia ao mundo virtual.  



Em 2002, o ritmo de crescimento se acelerou, 21% em relação à 2001. A receita foi de R$ 12,7 
milhões e o faturamento, R$ 65 milhões. "O desafio para 2003 é conquistar tantos novos clientes 
quanto em 2001, mas continuar a ser uma agência média, enxuta, só que com grandes contas", 
diz Domingos.  
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