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Com problemas do País, setor público reduziu investimento em 40% e agência teve queda na 
receita.  
 
Dizer que a crise política - vivida intensamente no ano passado e com alguns resquícios ainda 
presentes na mídia - não afetou o segmento de propaganda é uma inverdade. Pelo menos para as 
agências que têm seus negócios fortemente ligados ao setor público, como é o caso da carioca 
Quê Comunicação.  
 
A agência cuida de parte da conta da Petrobras, que com a BR (também conta da Quê, dividida 
com a DPZ), movimenta 70% dos negócios da agência. "Mantivemos o faturamento, mas a receita 
caiu 50%. Em média, o setor público investiu 40% a menos no ano passado, justamente por 
causa da crise política", detalha o presidente da Quê, Dudu Godoy.  
 
Segundo o executivo, avistando tempos difíceis, com a crise política no início, a agência começou 
uma pesada reestruturação. Pesada porque todas as mudanças tinham um único objetivo: cortas 
custos. Como resulta-do, saíram da Quê Ercílio Tranjan, responsável pela criação e respeitado 
publicitário brasileiro, e Ronaldo Conde, então vice-presidente de atendimento.  
 
Diz Godoy que a agência não precisou demitir, apenas promover reajustes na forma de 
remuneração de Tranjan e Conde, não aceitas por estes dois profissionais, que optaram por seguir 
novos rumos. "As reduções também visam deixar a agência mais moderna, mais integrada com a 
realidade, inclusive quanto a nova comunicação", comenta Godoy. "Além disso, de acordo com o 
perfil dos novos clientes, trabalhamos menos com institucional do que antes", completa, 
referindo-se a uma certa especialização - ou trabalhos em que se destacou mais - de Ercílio 
Tranjan.  
 
Esta queda na receita, afirma Godoy, deve ser recuperada neste ano, quando a agência terminaria 
com resultado igual ao de 2004. Lembrando que 2003 e 2004 (algumas peças) foram anos 
importantes para a Quê, responsável pela campanha dos 50 anos da Petrobras.Hoje, a Quê cuida 
da parte internacional, de produtos e de relações com os investidores da Petrobras. Na BR são 
produtos. O fato de estar mais concentrada, no momento, nestas áreas dá mais segurança para 
que a agência realmente consiga encerrar 2006, pelo menos, no empate com 2004.  
 
Por lei política, a partir de meados do ano, o governo não pode mais fazer campanhas 
institucionais de suas empresas, apenas de produto. Isso em ano eleitoral, como é o caso de 
2006. A regra termina com o fim do segundo turno. "A situação do momento deverá frear os 
investimentos, mas também estamos em prospeção para novas contas, como a do Banco do 
Brasil", revela Godoy.  
 
A Quê surgiu em 2002 como uma dissidência da Propeg, que opera com este nome em Salvador, 
sua sede, e em Brasília. Na separação entre os sócios, houve a mudança para o mercado carioca. 
Como a Propeg sempre teve seu nome muito ligado a contas públicas, optou-se, além da 
mudança de nome para Quê, por criar outras duas agências, principalmente com a chegada da 
Telemar - a NBS e a Next, uma para atender o telefone móvel (Oi) e outra para a telefonia fixa.  
 
Atualmente operam NBS (que detém toda a conta da Telemar, unificada) e Quê Comunicação. A 
primeira está totalmente ligada ao setor privado, enquanto a Quê, apesar de atender algumas 
contas de companhias privadas, concentra seu trabalho em contas de governo.  
 
Com a ida da Telemar para a NBS, a Next deixou de existir e, assim como seus clientes, fora a 
Telemar, seu nome também foi incorporado, durante oito meses, ao da Quê, que virou Quê/Next 



e agora volta a se chamar Quê Comunicação. Do total, 60% do faturamento vêm da NBS e 40%, 
da Quê.  
 
"O mercado vive uma ressaca da crise política, que lançou um ponto de interrogação para os 
anunciantes. ‘Será que a agência está investindo bem o meu dinheiro?’ Existe uma certa 
desconfiança e as agência precisam se readaptar", termina Godoy.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 jan. 2005, Comunicação, p. C-6.  


