
Aos 25 anos, a Talent busca se reinventar
Agência, criadora de slogans como "Não é nenhuma Brastemp', quer oferecer 'soluções de comunicação'

"Bonita camisa, Fernandi-
nho!", "Não é nenhuma Bras-
temp", "Nossos japoneses são
mais criativos que os japoneses
dos outros", "A diferença é que
o Estadão funciona", "Apaixo-
nados por carros como todo
brasileiro". Esses slogans, que
entraram para a cultura popu-
lar via publicidade, têm em co-
mum o fato de terem sido cria-
dos pela agência Talent, coman-
dada por Júlio Ribeiro, que che-
ga aos 25 anos projetando uma
nova forma de atuação para os
próximos 25 anos.

Com faturamento previsto
de US$ 100 milhões este ano e a
intenção de chegar a US$ 200
milhões em 2007, a Talent, diz
Ribeiro, pretende, a partir de
agora, oferecer soluções de co-
municação aos clientes, mais
que apenas bons slogans e pe-
ças publicitárias impressas e
audiovisuais.

"Houve uma profunda mu-
dança no mercado de consu-
mo, que a publicidade tem de
captar e aproveitar a chance
para crescer. Atuar em novas
frentes. O modelo não é mais a

fábrica produzir um produto e
agência o divulgar, porque o va-
rejo, a pós-venda e os serviços
hoje têm mais importância nes-
sa relação de um produto com o
comprador. E é preciso captar
essa diferença para encontrar
novas oportunidades."

Para não ficar apenas no dis-
curso conceituai, Ribeiro citou
o exemplo de trabalho desenvol-
vido para um ex-cliente, o Açú-
car União. "O açúcar é uma com-
modity, as diferenças de uma
marca para outra são mínimas
e podem se igualar por meio dos
processos de produção. Então,
o nosso trabalho foi o de criar
um vínculo com o consumidor,
trazendo na embalagem recei-
tas e permitindo que os consu-
midores enviassem as suas, que
eram impressas, e ele ganhava
por isso. O resultado foi uma
profunda identificação do con-
sumidor com a marca União."

É essa relação com o consu-
midor , diz Ribeiro, que passa a
ser foco de soluções de comuni-
cação capazes de manter as
marcas na liderança. "Hoje,
uma televisão chinesa entra no
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País a um preço estupidamen-
te baixo. Por isso, o que uma
marca de tradição tem a fazer é
se diferenciar no atendimento
a esse consumidor, na assistên-
cia técnica, que o importado é
ainda incapaz de oferecer."

Outra mudança que Ribeiro
considera importante é o papel

da mulher hoje, como partici-
pante do orçamento domésti-
co. Isso ampliou a renda das fa-
mílias e criou novos paradig-
mas em que ter a posse do pro-
duto não é o mais importante,
mas sim o que esse produto po-
de oferecer a mais. O tratamen-
to na hora da compra e o pós-

venda ganham relevância. "Ho-
je, as mulheres são decisivas
na hora da compra dos automó-
veis e consomem 33% de toda a
cerveja produzida no País. Só
que a propaganda ainda não
captou essa mudança e há espa-
ço para crescer nesta direção."
Especialmente, diz Ribeiro,
porque no Brasil o investimen-
to em propaganda não chega a
1% do produto interno bruto
(PIB), enquanto no Japão, por
exemplo, chega a 4%.

Respeitado homem de pla-
nejamento, Ribeiro também re-
duziu, nos últimos três anos, o
tamanho do Grupo Talent, que
hoje controla a QG Propagan-
da e virou a página da Talent
Bizz, da Tríade e da Lage Ma-
gy. "A nossa meta é chegar aos
próximos 25 anos muito maio-
res, muito mais antenados com
essas mudanças e abrindo no-
vas frentes, ofertando solu-
ções de comunicação", diz do
seu projeto de reiventar a Ta-
lent, uma das maiores agên-
cias de capital nacional do
País, ao lado da DPZ, da Lew,
Lara e da W/Brasil. • C.F.
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