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Grandes agências, em muitos casos, não têm tempo para atender todas as necessidades de seus 
clientes, pois seus profissionais de criação, produção, atendimento, mídia e promoção trabalham 
em áreas independentes. Entretanto, nas menores, essas áreas interagem de maneira mais 
próxima, ganhando tempo e aumentando o envolvimento de seus profissionais com os projetos.  
 
Enquanto alguns clientes ainda vêem as agências menores perfeitas apenas para trabalhos 
pequenos e rápidos, outros já percebem esta agilidade como diferencial para todos os trabalhos. 
No segundo caso as ações tendem a acontecer com maior freqüência e os resultados surgem, 
normalmente, com menores investimentos.  
 
Os clientes têm cada vez menores prazos para realizar as ações de marketing promocional que 
devem ser muito bem planejadas e executadas com competência, excelência e rapidez que o 
mercado exige, por isso, muitas vezes contratam as “Pequenas Agências”.  
 
Algumas boas agências atuam como minúsculas por imposição de alguns clientes ou até falta de 
oportunidade em grandes concorrências. Para mudar este posicionamento é fundamental perceber 
esta tendência e, principalmente parar de pensar como pequena. Assim, os clientes valorizam 
seus trabalhos e também reconhecem sua capacidade para realização de trabalhos maiores.  
 
A customização do serviço prestado que é o maior diferencial das agências menores e o desafio 
das grandes. Apesar de saber que existem agências que não agradam os clientes e não mostram 
resultado, fica claro que estas estão com o tempo de vida contado e tendem a perder seus 
clientes para as agências que prestam um serviço adequado e reconhecido.  
 
Nas concorrências onde agências de todos os tamanhos apresentam projetos, as menores, muitas 
vezes, conquistam o cliente pela disponibilidade associada à rapidez de resposta, tempo de 
estudo, envolvimento com o job e, tendem a tratar cada trabalho como se fosse único e exclusivo, 
dando a ele toda a atenção, energia e personalidade necessárias. O sucesso com estes clientes 
demonstra a conquista de um posicionamento que fica cada vez mais claro no mercado.  
 
Pequenas agências são, na realidade, locais com uma estrutura enxuta que realizam trabalhos 
grandes, e pequenos são os trabalhos que muitas grandes agências realizam por causa das 
enormes estruturas que sustentam.  
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