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Em um ano em que o trabalho criativo no segmento de publicidade na internet esteve aflorado - 
somente em Cannes foram 23 Leões na categoria Cyber, incluindo um Gran Prix -, a AgênciaClick, 
uma das principais agências de comunicação na internet e interatividade, fecha 2005 com uma 
alta de 75% no faturamento de mídia on-line. De maneira geral, o crescimento da AgênciaClick 
ficará na casa dos 30%, montante acima da expectativa. Inicialmente, a previsão da empresa 
apontava para um incremento de 20% neste ano.  
 
"Parte deste crescimento se deve à oportunidade de mercado. Além disso, desenvolvemos uma 
relação continuada que permite que os clientes tenham uma curva de aceleração maior do que o 
mercado", afirma o presidente da AgênciaClick, Pedro Cabral. O executivo acrescenta que, ao 
longo do ano, a agência detectou um amadurecimento de clientes tradicionais, como Coca-Cola , 
Sadia, Bradesco e Fiat. Esta última empresa, aliás, emplacou uma das maiores campanhas 
publicitárias na internet, para o lançamento do Fiat Idea, com mais de 300 peças, nos principais 
portais no País. A iniciativa inovou também em seu formato, com a criação de personagens 
interativos.  
 
"O Brasil não tem nada a dever a países como Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, em uso 
da internet de forma criativa", avalia o presidente da agência, ao comentar o bom desempenho 
brasileiro no Festival de Cannes passado. Ao longo dos últimos cinco anos, a AgênciaClick recebeu 
14 Leões na categoria Cyber, na Riviera Francesa.  
 
Segundo Cabral, três novas contas foram conquistadas: Carrefour, Sky e Klabin. O executivo 
afirma que os clientes da agência estão atentos quanto ao uso da internet e aos investimentos on-
line, mas acredita que isso não ocorre de maneira generalizada no mercado. "Isso deve ser 
acelerado ao longo de 2006", diz Pedro Cabral. Estimativas apontam que a participação da 
internet na propaganda, que hoje é bem inferior a 5%, deve chegar a 15% do bolo publicitários 
em cinco anos.  
 
Para o próximo ano, Cabral não revela números, mas explica que a palavra de ordem na agência 
é confiança. "O Brasil passa por uma crise de confiança e o próprio meio publicitário foi atingido ", 
diz. Atualmente, a AgênciaClick trabalha com quatro sócios e um fundo que agrega um grupo de 
investidores.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 dez. 2005, Comunicação, p. C-6. 


