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A operadora de telefonia Brasil Telecom deve anunciar na próxima semana, entre 
segunda e terça-feira, segundo sua assessoria de imprensa, o resultado da milionária 
concorrência para a escolha de duas agências de publicidade que vão responder pela 
propaganda da empresa. 
 
Segundo os participantes da concorrência, a verba estimada para investimentos em 
comunicação e marketing é de R$ 150 milhões - o que, estimam os executivos do 
setor, deve ser uma das maiores concorrências deste ano. 
 
Nove agências se candidataram a assumir o posto das atuais donas da conta da Brasil 
Telecom, a Duda Mendonça Propaganda , responsável desde agosto de 2003 pela 
comunicação institucional e comercial da operadora, e Publicis Brasil, responsável pela 
publicidade legal da Brasil Telecom desde 2000. A Agência Click, de publicidade online 
responde pela comunicação da empresa via internet. 
 
Entre as participantes estão as agências de publicidade que já atendem a conta da 
Brasil Telecom e mais as seguintes: NeogamaBBH, Ogilvy, JWT, Carillo Pastore Euro 
RSCG, W/Brasil e Leo Burnett. 
 
A consultoria de comunicação SPGA, de Luiz Sales, Alex Periscinoto e Sérgio Guerreiro, 
foi contratada pela Brasil Telecom para ajudar na seleção das agências. 
Segundo três publicitários que participam da concorrência, a consultoria entrou já no 
final do processo, quando já tinham sido feitas as fases de apresentação da empresa 
às agências e depois de as mesmas mostrarem suas sugestões de comunicação à 
operadora. 
 
"Perdemos tempo e dinheiro porque parte do trabalho teve de ser refeito", reclama um 
deles. A concorrência estava sendo conduzida pela diretoria de marketing da Brasil 
Telecom. 
 
Um dos sócios da SPGA diz que a consultoria já estava acompanhando a concorrência 
desde o início do processo e que só agora, na reta final, seu nome apareceu. 
Segundo um dos participantes da concorrência, parte do trabalho das agências 
contratadas será o de mudar a "imagem pesada" que a Brasil Telecom tem, em 
especial junto a formadores de opinião. 
 
A operadora "quer trabalhar para mudar essa percepção", avalia esse publicitário. 
A imagem a que ele se refere foram as várias denúncias de irregularidades envolvendo 
a companhia - primeiro a briga societária entre o banco Opportunity, a Telecom Itália, 
o Citibank e fundos de pensão, pelo controle da empresa. 
 
Depois a ex-presidente da empresa, Carla Cico, foi acusada de contratar a empresa de 
investigações Kroll que, entre outras escutas telefônicas ilegais, grampeou o então 
ministro da Secretaria de Comunicação do Governo, Luiz Gushiken. Recentemente, a 
Brasil Telecom também foi citada como uma das clientes das agências de publicidade 
DNA e SMP&B, de Marcos Valério, acusado de ser operador do "mensalão". 
 
Segundo a assessoria de imprensa da Brasil Telecom, o resultado da concorrência será 
divulgado entre até terça-feira da semana que vem. A diretoria de marketing da Brasil 



Telecom e SGPA estiveram reunidas por dois dias nesta semana para começar a definir 
os vencedores. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Leia mais 
 
DM9 fecha ano com 12 novos clientes 
De São Paulo  
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Sérgio Valente, da DM9DDB: depois do susto do início do ano com saída de três 
clientes de peso, novas contas vão agregar R$ 120 milhões a receita de 2006 
 
No início de 2005, Sérgio Valente achou que não ia conseguir cumprir o compromisso 
assumido com os acionistas da agência que preside há um ano, a DM9DDB. "Perdemos 
três clientes importantes, TAM, Ministério da Saúde e Honda Automóveis". Mas o mau 
agouro, para esse baiano supersticioso, passou e ele anunciou ontem, Dia do Senhor 
do Bonfim, que encerrou o ano com 12 novas contas conquistadas, "o que vai 
acrescentar cerca de R$ 120 milhões ao faturamento da agência".  
 
Entre os novos clientes estão empresas como Santher, Fedex, Terra, Albany e Minuano 
- a Albany estréia sua nova campanha no próximo fim de semana e a Minuano 
começou a fazer barulho no fim do ano passado com uma ampla campanha, 
principalmente em mídia impressa e outdoor. 
 
"Por isso a entrada desses dois clientes só irá se refletir no balanço deste ano", diz 
Valente, lembrando que as novas contas elevam a carteira da DM9DDB para 28 
clientes e cerca de 34 marcas. 
 
O executivo lembra que, como faz parte de um grupo internacional, a rede norte-
americana de agências DDB do grupo Omnicom, não pode revelar cifras do resultado 
de 2005, nem fazer previsões públicas de crescimento para este ano. "Mas posso 
garantir que o único gerúndio permitido aqui é 'trabalhando e crescendo'". 
 
Sérgio Valente diz que entre os planos para 2006 está o reforço da DM9DDB no Rio de 
Janeiro que, faz questão de frisar, não é um escritório e sim uma agência, com 
estrutura própria de criação, planejamento e mídia. Os principais clientes da agência 
no Rio são a rede varejista Ponto Frio e a rede de hotéis SuperBreezes. 



Do ponto de vista operacional, Valente diz que vai acrescentar à sua estrutura o 
departamento de serviços de valor agregado de comunicação. "É mais do que indicar 
novas mídia para uma campanha. A área terá a função de pensar novas idéias para 
uma marca". 
 
Valente diz que a nova área em sua agência não é uma resposta aos recorrentes 
debates sobre a eficiência das agências de publicidade ou das campanhas. 
 
"Esse debate sempre existiu e o que eu vejo é muita agência dando nome diferente a 
algo que já fazia há algum tempo. Publicidade é uma ponta da comunicação. Uma 
ponta importante, mas não é única. Não acho que eu deva ser especialista em 
eventos, ou em marketing de relacionamento. Eu devo saber quando e como usar 
essas ferramentas. Minha obrigação é ter criatividade e é por isso, creio, que 
conquistamos tantas contas ao longo do ano passado". (ES)  
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13-15 jan. 2006. 
Empresas/Tendências&Consumo, p. B4. 


