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Agência do Grupo Talent aumenta em 20% a receita com mudanças. A QG 
Comunicação, agência de publicidade do Grupo Talent, começa a colher os frutos de 
uma série de mudanças implantadas em janeiro deste ano. A empresa adotou um 
programa interno de relacionamento -que culminou na redefinição do papel de cada 
um de seus funcionários- e alterou a prática de bonificações, como estratégias de 
motivação profissional. Como resultado, a agência conseguiu um maior 
comprometimento de seus empregados no trabalho, que refletiu no aumento da 
produção de ações para os clientes e, por conseqüência, numa receita de R$ 3,5 
milhões no primeiro trimestre -um volume 20% superior ao registrado em igual 
período do ano passado.  
 
Diante da boa receptividade, a agência já trabalha com perspectivas mais animadoras 
para 2003. "A meta é agregarmos mais duas contas ainda no primeiro semestre e 
fecharmos o ano com uma receita 30% superior à obtida em 2002", diz o sócio-
proprietário da QG, Paulo Zoéga. No ano passado, a empresa registrou receita de R$ 
10 milhões e um faturamento de R$ 50 milhões.  
 
Zoéga conta que a idéia de promover uma reorganização na QG foi definida entre os 
meses de novembro e dezembro do ano passado. "Queríamos que o chamado segundo 
escalão fosse mais ativo, que tivesse um maior comprometimento com o dia-a-dia da 
agência", diz o publicitário. "O resultado nos surpreendeu. Tanto que nenhum 
funcionário tirou férias no período", ressalta Zoéga. Em anos anteriores, o índice médio 
de profissionais da agência em férias nos três primeiros meses chegava a 35%.  
 
Para conseguir colocar em prática as mudanças propostas, a agência implantou duas 
reuniões semanais. Uma acontece no início da semana e reúne todos os diretores e 
líderes de cada departamento, que discutem sobre o plano de negócio adotado. Na 
sexta-feira à tarde é a vez da reunião em que participam todos os profissionais da 
empresa -incluindo desde a diretoria até o setor de faxina. Nesse encontro é 
apresentado tudo o que está sendo feito na agência. Todos os funcionários podem dar 
opinião, seja para a melhoria da infra-estrutura local ou até mesmo para uma 
campanha em desenvolvimento. "É o que chamamos de consulta às bases", comenta 
Sérgio Lopes, também sócio da QG.  
 
"Dessas reuniões surgiram boas idéias, vindas de pessoas que não necessariamente 
tinham relação direta com o trabalho", diz Lopes. "Foi o caso de uma pessoa que 
trabalha no estúdio e que sugeriu a criação de um anúncio de oportunidade para um 
de nossos clientes."  
 
Outra mudança implantada diz respeito ao sistema de bonificações. Antes, ao atingir 
as metas estipuladas, os funcionários recebiam o benefício no final do ano. "Agora as 
bonificações são oferecidas a cada trimestre. É uma maneira de manter a equipe 
estimulada o ano inteiro", afirma Zoéga. As bonificações, em média, chega a 
representar de um a três salários adicionais.  
 
Para o executivo, no entanto, não basta apenas contar com profissionais motivados. 
"Para que o cliente tenha em mãos um bom trabalho, é preciso oferecer algo a mais, 
como um formato diferenciado. E para isso é necessário olhar para o cliente de 
maneira diferenciada e não para apenas para o briefing."  



A QG foi uma das primeiras agências do mercado brasileiro a apostar em ações de 
merchandising, quando colocou a Fininvest no Domingão do Faustão, da Rede Globo. 
Hoje, com o formato difundido, a companhia tem investido na ferramenta com nova 
roupagem. "Achamos que o merchandising, apesar de bastante eficiente, caminha para 
a saturação. Daí a necessidade de algo diferente", diz Lopes. Uma das soluções 
encontradas foi a de criar ações que misturem a publicidade ao editorial.  
 
Foi o que foi feito para o Hospital São Luiz, que além de anúncios convencionais em 
ocasião da Fórmula 1 -já que é o hospital oficial do Grande Prêmio do Brasil- participou 
de um programa na Globo em que foi apresentado todo o sistema de segurança para o 
evento. Além do hospital e da financeira, a QG atende clientes como TVA, Sendas e 
Drogaraia.  
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