
360º refaz suas contas em ano positivo 
Camila Teich 
   
Depois de apenas um ano no mercado, a agência de marketing promocional 360° Below the Line 
revê suas previsões de receita para cima. A empresa, criada em agosto passado pelo publicitário 
Wagner Zaratin, que durante nove anos trabalhou na mesma área na F/Nazca S&S, conseguiu em 
sete meses alcançar o faturamento esperado para todo o seu primeiro ano, de R$ 10 milhões. 
Agora, a meta é fechar o ano com valores 40% acima do que havia sido planejado inicialmente.  
 
O desempenho positivo surpreendeu o publicitário Wagner Zaratin, que atribui o resultado a dois 
fatores: proposta criativa e transparência. Ao longo que quase uma década na F/Nazca, Zaratin 
trabalhou com a parte conceitual - criativa - e também tercerizando operações, o que lhe rendeu 
experiência e contato na área.  
 
"As empresas, aliás, já conheciam os profissionais da agência, que eram do mercado", comenta o 
publicitário. Os dois primeiros clientes, diz Zaratin, foram Claro e Petrobras, por meio de 
concorrência. Hoje, a empresa tem seu portfólio mais de 15 companhias, entre elas BMW, 
F/Nazca, Siemens, Smirnoff, Submarino, Sony Ericsson e Unibanco.  
 
O primeiro ano de atividade foi marcado ainda por mais de 70 ações promocionais de diversos 
formatos, portes e segmentos. "Não temos um estereótipo, fizemos, por exemplo, pequenos 
eventos, como festas juninas, até grande projetos, como o da Claro para o verão", afirma o 
publicitário.  
 
Há um segmento, entretanto, que ganha espaço dentro da agência paulistana. A 360º tem 
investido na organização de eventos musicais, voltados principalmente para o público jovem. No 
ano passado, a agência desenvolveu a primeira edição do Creamfields Brasil, um festival de 
música eletrônica que conseguiu reunir mais de 12 mil pessoas, em Curitiba.  
 
Zaratin explica que a agência já tinha contato com os responsáveis pelo evento no exterior. 
"Quando ficamos prontos para organizar o Creamfields, eles nos passaram a marca", comenta o 
publicitário, ao acrescentar que a agência produz e também capta os patrocinadores. Aliás, para a 
próxima edição do evento - que deve ocorrer neste semestre - os patrocínios estão em processo 
de finalização.  
 
A tendência, segundo Zaratin, é de que a participação da 360º neste nicho aumente. Atualmente, 
a agência está produzindo também o Recife Beats, festival de música eletrônica do Nordeste, e a 
Parada da Paz, nos mesmos moldes.  
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