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Duas agências cariocas - Advice NetBusiness e Dotcomm - e uma paulistana - Tange Digital - 
decidiram unir forças para intensificar suas atuações em um mercado em expansão: o marketing 
on-line. A AddComm já nasce com 40 clientes de todos os portes e com foco no mercado de São 
Paulo. Segundo o diretor-geral da companhia, Carlos Nery a fusão ocorre um momento 
estratégico, com a ampliação da demanda por marketing digital. "Há um esforço para aumentar a 
participação da verba de internet nas empresas", comenta o executivo. Dados do Projeto 
Intemeios, do periódico Meio&Mensagem, a publicidade on-line no Brasil corresponde a 3% da 
verba de veiculação dos 100 maiores anunciantes, cerca de R$ 557 milhões.  
 
A expectativa é de a AddComm fature cerca de R$ 10 milhões em seu primeiro ano. O valor é R$ 
3,5 milhões maior do que a soma dos faturamentos das três empresas antes da integração. Além 
da união das agências, a empresa chega ao mercado com dois novos investidores: os grupos 
Lorentzen (controlador da Aracruz Celulose e Companhia de Navegação Norsul) e Ideiasnet.  
 
A união das empresas, todas especializadas em planejamento de marketing on-line, ocorreu após 
um ano de negociações. "Estávamos pequenos demais para competir com grandes e grandes 
demais para os pequenos", resume Nery. De acordo com o executivo, a fusão acarretou na 
complementação das agências, o que reoxigenação os negócios. "Não houve sobreposição, mas 
sim complementaridade", afirma a presidente da AddComm, Risoletta Miranda.  
 
"Realizamos um road show para clientes e prospects em que 70% das apresentações resultaram 
em pedidos de proposta", comenta a presidente. "A empresa já nasceu com uma curva de 
experiência alta e com inteligência de mercado", diz o diretor-geral. Hoje, companhia atua com 
uma equipe de cerca de 50 profissionais. Embora a matriz esteja no Rio de Janeiro, a agência tem 
como principal foco o mercado de São Paulo. Aliás, 80% dos atuais clientes estão na capital 
paulista. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7, 8 e 9 out. 2005, Comunicação, p. C-6. 


