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Empresas pressionam agências de outros Estados para abrir filial na cidade  
 
Algumas das agências de publicidade mais badaladas do país, como as paulistas W/Brasil, de 
Washington Olivetto, e MPM, de Nizan Guanaes, estão desembarcando no Rio. Mas não são as 
primeiras. Recentemente, outras gigantes do setor, entre elas Duda Mendonça, F/Nazca e 
DM9DDB, abriram escritórios na cidade. O motivo é simples. Além de brigar com as agências 
regionais, elas vieram por uma exigência de clientes como Petrobras, Ponto Frio e Unimed, com 
sede no Rio.  
 
Com a conquista da conta publicitária do grupo Ancar, que possui shoppings centers como Nova 
América, Rio Design Center e Rio Design Barra, e uma verba de R$ 7,5 milhões, a W/Brasil 
reabriu a sua unidade no Rio, depois de 12 anos fora da cidade.  
 
- Haverá um reposicionamento dos shoppings. Os de decoração vão passar a abrigar butiques de 
outros segmentos. Por isso, era necessário ter uma base de decisões no Rio. Como o varejo é 
muito dinâmico, temos que acompanhar o dia-a-dia dos cariocas. Até o final deste ano vamos 
empatar o investimento com a receita carioca - garante Meyer Cohen, vice-presidente de 
operações da W/Brasil.  
 
A unidade carioca, com sede na Barra, já conta com 15 profissionais. Ao mesmo tempo, a agência 
passou a base de decisões de contas, como as da Piraquê e da Warner, para a filial carioca, por se 
tratar de empresas com sede na cidade. A agência de Washington Olivetto também deve anunciar 
nos próximos meses a conquista de um novo cliente do setor de telecomunicações.  
 
Quem também pretende abrir filial no Rio é a MPM, de Nizan Guanaes. Hoje, por exemplo, a 
agência atende a Sul-América Seguros via ponte aérea. Uma filial carioca, com a conquista de 
outros clientes, entre eles a de partidos políticos, passaria as decisões de outros clientes para o 
Rio.  
 
Por trás da volta das agências ao Rio, está a forte pressão dos clientes, que exigem que as 
agências de publicidade possuam unidades de atendiment os na mesma cidade em que estão suas 
sedes. Foi assim que a agência Duda Mendonça abriu em dezembro sua unidade carioca, ao 
conquistar parte da conta da Petrobras. A companhia só aceita agências com operações no Rio. O 
mesmo dilema viveu a F/Nazca, que, ao conquistar a conta publicitária da Unimed-Rio e Claro, 
instalou operações na cidade.  
 
- Os clientes estão voltando a exigir que as agências tenham operações na mesma cidade em que 
têm sede. A Associação Brasileira de Propaganda também recomenda isso. A produtividade 
sempre é maior - afirma Armando Strozemberg, presidente da Associação Brasileira de 
Propaganda (ABP).  
 
Lula Vieira, presidente da VS Comunicação, destaca que, apesar de o mercado estar cada vez 
mais global, as empresas concorrem ainda com outras, que estão ''na esquina''.  
 
- Os clientes viram que fazer um planejamento estratégico via ponte aérea não estava dando 
certo. Por isso, as agências tiveram de voltar ao segundo mercado mais importante do país - 
explica Lula.  
 
 
 



Quando a DM9DDB conquistou a conta publicitária do Ponto Frio, com verba anual de R$ 80 
milhões, também teve que abrir uma unidade carioca a pedido da empresa com sede em Irajá, 
subúrbio do Rio.  
 
- Começamos a trabalhar em Copacabana em meados de novembro do ano passado, logo após a 
conquista da conta do Ponto Frio pela DM9DDB. De saída, a prioridade era arrumar a casa, 
contratar. Em dezembro, tínhamos dez funcionários. Hoje, somos 25. Com a nossa relação cada 
vez mais afinada, agora é hora de expandirmos nossa operação, o que sempre foi nossa intenção. 
Já estamos conversando informalmente com empresas de dois segmentos diferentes e o processo 
vem caminhando muito bem - afirma Andrea Maggessi, diretora-geral da DM9DDB Rio.  
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