
Mara Vegso

provérbio gaúcho que inspirou o título desta maté-

ria sintetiza com propriedade o atual momento

vivenciado pelas agências sulistas, que há muito

vêm se preparando para manter um patamar dese-

jável de negócios, a despeito do enxugamento do mercado,

provocado por um maior controle dos anunciantes sobre o

budget, bem como pela pulverização dos investimentos em

outras áreas da comunicação, além da propaganda.

Expandindo seus campos de atuação, as operações locais

vêm desenvolvendo novos anunciantes e atendendo a con-

tento inclusive grandes clientes nacionais. Mais afiadas que

navalha, já não temem a evasão de verbas ou a migração

de talentos para outras regiões e projetam, salvo raríssimas

exceções, um 2006 bastante promissor.

No Paraná, a OpusMúltipla Comunicação Integrada vem
atentando à revisão permanente de todos os custos, incluindo

os diretos e indiretos. " Estamos vivendo a era da economia do

clipe, mas sem jamais

perder a alma da empre-

sa, a motivação dos pro-

fissionais, o encantamen-

to dos clientes e as boas

relações com o merca-

do", atesta José Dionísio

Rodrigues, diretor-presi-
dente da agência que,

como o próprio nome su-

Como seu próprio
nome sugere, a paranaense
OpusMúltipla atua em
diversas áreas da
comunicação

A JWT de Curitiba garante não ter sentido a diminuição do mercado,
visto que os negócios dentro dos clientes da casa continuam

aumentando de forma gradativa, mas consistente

gere, atua em diversas áreas da comunicação, oferecendo solu-

ções em propaganda, design gráfico, merchandising para

ponto-de-venda, marketing direto, endomarketing, marketing

de incentivo, eventos, promoções e web.

A JWT de Curitiba garante não ter sentido a diminuição

do mercado, visto que os negócios dentro dos clientes da

casa continuam aumentando de forma gradativa, mas con-

sistente. Além disso, a agência mantém uma área dedicada

às demais disciplinas de comunicação, que atende às neces-

sidades dos anunciantes especialmente nas atividades de

ponto-de-venda, marketing direto e de relacionamento.

Na visão de Antônio Freitas, presidente da Master, o per-

fil da economia paranaense não é muito encorajador para

as agências locais, fato agravado pelos níveis de decisão dos

maiores anunciantes, que se encontram fora do estado e,

até mesmo, fora do País. Por isso, a agência busca boa

parte de sua receita além do Paraná e, a cada ano, reduz

sua dependência aos meios tradicionais de massa. Prova

disso é que, desde 1998, vem registrando uma forte atua-

ção nas áreas de promoção e design, por intermédio da

Master Promo. "Sempre achei que as melhores oportunida-

des para qualquer agência estão nos clientes da carteira.

Eles merecem nossos melhores esforços na busca de opor-

tunidades de parceria e conquistas de mercado. Mas é pre-

ciso cavar essas oportunidades, encontrar novos nichos e

desenvolver os pequenos clientes para que se tornem

médios, e mantê-los quando crescem, o que é a parte mais

difícil do negócio", constata o executivo.
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Em Santa Catarina, a D/Araújo Loducca também vem

ampliando seu campo de atuação, realizando desde ações

de PDV até serviços de assessoria de imprensa para comple-

mentar o processo de divulgação das marcas. Afinal, como

esclarece seu diretor-presidente, Daniel Araújo, a pulveriza-

ção dos investimentos dos anunciantes em outras áreas é

uma tendência mundial. "As agências devem se adaptar a

isso, investir e se preparar para oferecer uma comunicação

360°, pois este é um processo irreversível", afirma.

"O negócio da propaganda não consiste em ter e viabili-

zar boas idéias? Pois é, estamos aqui justamente para inven-

tar e reinventar soluções", coloca, oportunamente, Luciano

Martins, sócio e diretor de criação da catarinense Prime

Brasil, lembrando que a agência tem por filosofia diferenciar-

se em todos os sentidos. "Agora, esta visão de gerir o negó-

cio torna-se ainda mais radical. Estamos procurando transfe-

rir nosso potencial criativo para todas as áreas", divulga,

acrescentando que esse processo exige mais tempo e dedi-

cação de cada departamento, mas, sem dúvida, vale a pena.

Sua conterrânea, a Fórmula Grey, está igualmente atenta

às novas disciplinas, sendo que seus dirigentes se mantêm

constantemente em contato com todas as ferramentas mer-

cadológicas. Tanto, que a agência implantou uma unidade

interna de marketing de relacionamento e, paralelamente,

estabeleceu parcerias com empresas especializadas em outras

áreas, como a In Loco - Marketing Promocional e a Nuovo

Design. "O fundamental é
conseguir enxergar esse

novo cenário e ter a capa-

cidade de se inserir nele.

A Master busca boa parte

de sua receita além do

estado do Paraná e, a

cada ano, reduz sua

dependência aos meios

tradicionais de massa

alerta seu presidente, Pe-

Em Santa Catarina, a D/Araújo

também vem ampliando seu

campo de atuação, realizando

desde ações de PDV até serviços

de assessoria de imprensa

Para isso, não cabe mais aque-

la postura superficial, adotada

por agências que apenas pro-

metem fazer de tudo. É preci-

so entregar o que se vende"

trônio Estrella.

As agências gaúchas também estão bem atentas a essa

questão. É o caso, por exemplo, da veterana DCS, que, este

mês, completa 20 anos de atividades (veja matéria referente

nesta edição). Com base em sua larga experiência no setor,

seu sócio-presidente, Antônio D'Alessandro, está convicto

de que o futuro das agências de propaganda está na multi-

plicidade de serviços. "Por essa razão, estamos investindo

forte na ampliação de nosso leque de atuação. Começamos

trabalhando o PDV e, nos últimos dois anos, passamos a

destinar igual atenção às áreas de marketing

de relacionamento e eventos", detalha.

Atuando há seis anos com o conceito de

multicomunicação, a e21 orgulha-se em de-
clarar que a verba da maioria de seus clien-

tes é pulverizada em sua própria expertise.

"Aliás, quem define onde investir — propa-

ganda, PDV, design, web etc. — somos nós

mesmos, a partir de um estudo realizado em

conjunto com os anunciantes, que, em geral,

concentram 90% de seu budget nas ações
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que realizamos", revela Alexandre Assumpção, sócio-dire-

tor de criação e operação da agência.

A mesma postura é percebida na Hot Brands, que há oito

anos ingressou no mercado com o claro propósito de

conectar as marcas de seus clientes com os respectivos tar-

gets, o que faz da agência uma empresa de comunicação

mercadológica completa. "Aqui, enxergamos todos os

anunciantes como clientes e não como simples anuncian-

tes; isto é, se eles precisarem de mídia, certamente a terão,

mas se for detectada a necessidade de recorrer a outras fer-

ramentas, também estamos prontos a atendê-los", assegu-
ra seu sócio-diretor, Denis Alessandra.

Na Escala não é diferente. A agência vem ampliando sua

gama de serviços, investindo principalmente nas platafor-

mas de planejamento, comportamento e marcas. Dessa

forma, passa a ofertar produtos como planejamento de

comunicação de marca, estratégias de promoção de ven-

das, sistema de identidade de marcas, endobranding, brand

report, brand experience, arquitetura, clínica e blindagem

de marca, planejamento de comunicação para público
interno, projetos de campanhas virais e naming, bem como

tendências de comportamento e consumo.

"O envolvimento total no negócio do cliente é a propos-

ta de trabalho da QG, desde sua fundação", documenta

Paulo Zoéga, sócio e vice-presidente de atendimento e pla-

nejamento da agência, que tem sede em São Paulo e filial

em Porto Alegre, apostando que o mesmo não deva estar

ocorrendo com facilidade entre as agências que passaram a

vida só pensando em mídia e que, agora, tendo em vista a

nova circunstância do mercado, ingressaram em áreas nas

quais não têm expertíse.

Transferindo seu
potencial criativo
para todas as
áreas, a catarinense
Prime Brasil
tem por filosofia
empresarial
buscar
diferenciação
em todos
os sentidos

A Fórmula Grey implantou uma unidade
interna de marketing de relacionamento

e estabeleceu parcerias com empresas
especializadas em outras áreas

Dando provas cabais de que não

se inclui nesse gênero de operação

denunciado por Zoéga, além de am-

pliar os serviços oferecidos ao mer-

cado, a Agência Matriz vem otimi-

zando seus negócios diversificando

sua carteira de clientes, visando a

atingir segmentos até então inexplorados; adequando seu

modelo de atendimento às características de cada anun-

ciante; desenvolvendo políticas mais focadas no processo

de prospecção; e, como não poderia deixar de ser, investin-

do continuamente na qualificação de sua equipe.

se vai ao longe
Porém, a despeito de tantos esforços, as agências do sul

do País (assim como ocorre nos demais centros localizados

fora do agitado eixo São Paulo-Rio de Janeiro) continuam

sentindo algumas dificuldades no aculturamento dos clien-

tes locais. Como explica Mário D'Andrea, diretor-geral e de

criação da JWT de Curitiba, o Paraná tem várias empresas

de grande porte, especialmente no interior, que poderão se

tornar grandes clientes de propaganda."Contudo, esta

situação, ainda latente, deverá mudar somente quando pro-

fissionalizarem seus departamentos de marketing. Antes

disso, não há o que fazer, a não ser mostrar, com exemplos

de bons trabalhos assinados por outras marcas, o quanto

estão perdendo", conclui.

Para tentar reverter esse quadro, a equipe de relações

com o mercado da OpusMúltipla realiza palestras sobre

comunicação integrada, além de manter-se permanente-

mente em contato com o mundo acadêmico, levando infor-

mações atualizadas sobre esse universo. "Esta é nossa

forma de contribuir com a formação dos profissionais do

futuro", sentencia José Dionísio Rodrigues.

A Master encontrou uma nova forma para atender às

necessidades dos clientes em desenvolvimento. Apostando

em parcerias com empresas inovadoras, agressivas e com
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bom potencial de crescimento, mesmo que ainda não dispo-

nham recursos significativos de comunicação, a agência im-

plantou um núcleo de atendimento específico para anuncian-

tes com este perfil. Entre esses clientes figuram a água

mineral Clari; a empresa de tecnologia em injeção de alumí-

nio Itesa; e o Orthodontics Center of America, grupo interna-

cional com clínicas odontológicas atuantes nos Estados

Unidos, México, Europa e Japão, que escolheu a Master para

lançar a marca Arcos Ortodontia no Brasil. " Mesmo se tratan-

do de patamares de investimentos ainda baixos, desenvolve-

mos um trabalho de qualidade e nos envolvemos na estraté-

gia de entrada do grupo no País, passando pela escolha do

nome, marca e todo o planejamento de comunicação", colo-

ca Antônio Freitas, ressaltando que a agência vai trabalhar o

crescimento da organização em duas etapas: primeiro, abor-

dará a região Sul do País e, em seguida, todo o Brasil.

Na visão de Daniel Araújo, a principal dificuldade em desen-

volver novos anunciantes em Santa Catarina está na falta de

cultura dos empresários locais em relação à comunicação. Mas,

como esclarece, o papel da agência é justamente identificar em

seus clientes uma razão que os incentive a anunciar. "E esta é

uma característica antiga da D/Araújo Loducca", promove seu

diretor-presidente, garantindo que não lhe faltam exemplos

nesse sentido. Entre eles, podemos destacar o da Döhler, com

a qual a agência mantém quase uma década de relacionamen-

to. Se hoje a indústria têxtil é reconhecida em todo o País, no

início dessa parceria, nem sequer possuía produtos para anun-

ciar, pois suas atividades eram essencialmente focadas para

exportação. "Começamos desenvolvendo um trabalho institu-

cional, por meio da divulgação de projetos ambientais e, atual-

mente, realizamos campanhas para as mais variadas linhas da

empresa", ressalta Araújo.

A DCS completa 20
anos de atividades
convicta de que o
futuro das agências
de propaganda está
na multiplicidade de
serviços

A e21 garante que a verba da maioria
de seus clientes é pulverizada em sua
própria gama de serviços, que envolve

propaganda, ações de PDV,
design, web, além de outros

Outro exemplo, mais recente,

é o trabalho que a agência está

desenvolvendo para a Víqua,

fabricante de acessórios hidráuli-

cos. "Trata-se de um esforço de

médio e longo prazos, que

envolve pesquisas, mudança de

marca, alterações na área comercial, embalagens e PDV,

entre outras ações", complementa o executivo, adiantando

que a comunicação com o consumidor final será iniciada

ainda no próximo ano.

Processo similar é adotado pela Fórmula Grey, que, ao se

deparar com uma empresa que não costuma se relacionar

com agências, procura, antes, conhecer profundamente

seu negócio para depois propor a estratégia mais adequa-

da. "A idéia é fazer com que esse novo cliente perceba que

poderá obter excelentes resultados investindo em comuni-

cação", sustenta Petrônio Estrella, citando os cases da

fabricante de cordas Riomar e da água mineral Santa

Catarina, que não tinham qualquer tradição em investi-

mentos na área e, hoje, já possuem verbas bem definidas

em seus planejamentos, distribuídas entre vários instru-

mentos mercadológicos.

Como relata, a água Santa Catarina foi lançada em

1927, com uma gestão familiar que a levou a perder share

nos últimos anos. Mas, a partir da entrada de executivos

com uma nova visão empresarial, a Fórmula Grey foi con-

tratada para desenvolver um plano de comunicação.

"Realizamos pesquisas para entender como o consumidor

percebia a marca e as de seus principais concorrentes. De-

senvolvemos uma programação visual que incluiu novos

rótulos para todos os produtos. Elaboramos, em conjunto

com a empresa, alguns eventos e ações de merchandising,

além de um plano de mídia adequado à capacidade de

investimentos. Também criamos campanhas de incentivo

para revendedores e supermercadistas. Resultado: o cliente
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A Escala está ampliando seu leque
de atividades, oferecendo
estratégias de promoção de vendas,
sistema de identidade de marcas,
endobranding, além de estudos de
comportamento e consumo

obteve um crescimento fantástico e a agência ganhou um

novo cliente", comemora Estrella.

A Propague conquistou, este ano, a conta do Beiramar

Shopping — o maior da Grande Florianópolis —, com o qual

se comprometeu a implantar uma nova estratégia de comuni-

cação, capaz de reforçar o posicionamento premium do clien-

te ante a uma nova situação de concorrência. Por enquanto, o

estabelecimento investiu em comunicação interna e institucio-

nal. Mas, a partir de 2006, redirecionará seu foco a um plano

anual, que envolverá ações para o Dia das Mães, Namorados,

Pais, Crianças, Natal e uma liquidação de inverno. "Com essa

medida, aumentamos em seis vezes a verba direcionada para

mídia", constata Roberto Costa, presidente da agência.

Já no Rio Grande do Sul, o cenário se mostra bem diferen-

te do que no Paraná, onde, segundo os representantes das

agências locais, existem muitos clientes em potencial. Para

Antônio D'Alessandro, o maior problema do mercado gaú-

cho é a baixa natalidade de anunciantes, seja em função da

conjuntura econômica atual, seja pela pouca atratividade do

estado para a implantação de novas empresas. Ainda assim,

a DCS vem conseguindo motivar algumas marcas sem tradi-

ção em propaganda a investir na área, como é o caso do

arroz Pilecco, que no último semestre injetou um valor bas-

tante expressivo em mídia no interior paulista; e até mesmo

da Asics, marca internacional de calçados esportivos, que,

para ampliar sua participação no segmento premium, mante-

ve forte presença no meio revista ao longo de todo este ano.

O sócio-diretor da Escala, Alfredo Fedrizzi, concorda com

D'Alessandro, acrescentando o peso do agrobusiness para o

estado. "Em épocas de clima ruim, as safras, insumos e uso

de maquinários agrícolas encolhem, afetando toda a econo-

mia gaúcha. O endividamento da máquina pública também

contribui para esse cenário desfavorável. Assim, estamos

centrando foco em clientes com inserção nacional", justifica.

Segundo ele, a Escala tem gerado bons resultados para
alguns clientes que começaram a apostar em comunicação

há pouco tempo, como Abicalçados - Associação Brasileira

da Indústria de Calçados e Kepler Weber, empresa que atua

na área de silos, armazéns e instalações portuárias

Na opinião de Paulo Zoéga, a principal dificuldade está

no fato de os maiores anunciantes regionais pertencerem

ao segmento de varejo. "Não podemos atender a muitos,

para não cairmos em contas conflitantes", justifica o sócio

da QG, observando que os clientes de atuação nacional,

geralmente da indústria, ainda não detêm cultura, nem

volume de investimentos em marketing. "Temos nos valido

de nossa tecnologia de diagnóstico, que permite a elabora-

ção de projetos mais eficazes e inovadores para os clientes",
completa, chamando a atenção para o trabalho realizado

para a Josapar, responsável pela marca de arroz Tio João.

"Acredito que o desenvolvimento de novos anunciantes

é um hábito saudável, embora venha sendo um pouco es-

quecido aqui no Sul. Clientes que crescem com a e-21 são

mais fiéis e comprometidos", sustenta Alexandre Assum-

pção, sintetizando os métodos para conquistar e manter

clientes em uma única palavra: seriedade. Afinal, foi com

essa fórmula que a agência conseguiu levar a malharia

Brandiu, que nunca havia anunciado, a figurar sistematica-

mente em revistas nacionais e na programação de Rede

Globo, SBT e Cartoon Network, no qual foi, inclusive, patro-

cinadora do "Copatoon" por três anos consecutivos.

O sol nasce para toes
Somente na carteira de clientes da JWT de Curitiba estão

três anunciantes de peso, com atuação nacional — HSBC, Lo-

sango e Grupo Positivo —, que a agência mantém com muita

agilidade no atendimento, proximidade no planejamento e

perfeito entendimento das ansiedades desses grupos.

De fato, o trabalho é intenso. Como esclarece Mário

D'Andrea, toda a comunicação do HSBC no Brasil é admi-

nistrada no sul do País. Apenas este ano, a agência desen-

volveu 44 comerciais de TV e outras tantas dezenas de

spots, que integraram campanhas institucionais, como

"Gerentes", composta por 22 filmes, cada qual veiculado
em uma cidade brasileira, estratégia que enfatizou o pro-

fundo conhecimento da instituição financeira sobre cada

localidade onde atua. Bem-humorado, o projeto contou

com 18 roteiros, elaborados em linguagem de sitcom e tra-

balhados em 22 finalizações distintas, que exploram uma

fictícia convenção nacional de gerentes do HSBC. Além da

Além de ampliar os serviços oferecidos ao mercado, a Agência Matriz
otimiza seus negócios diversificando a carteira de clientes, visando

a atingir segmentos até então inexplorados
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Este ano, a Propague conquistou
a conta do Beiramar Shopping —
maior estabelecimento comercial
da Grande Florianópolis —,
que investiu em comunicação
interna e institucional

veiculação local, as mensa-

gens estão sendo exibidas

nacionalmente nos canais

de TV por assinatura.

Já as ações de marketing direto do HSBC estão sob a res-

ponsabilidade da OpusMúltipla, que atende, ainda, clientes

como O Boticário (varejo, área internacional e algumas

ações de no media), Marisol (Criativa, Lilica, Marisol,

Mineral e Tigor), Oxford, Docol, Athletic, Electrolux (divisão

Flúor Care) Matte Leão e Cremer. "No nosso caso, temos

avançado no atendimento a contas nacionais e internacio-

nais porque oferecemos serviços de comunicação integrada

de primeira linha e contamos com uma estrutura de 80 pro-

fissionais altamente capacitados", divulga José Dionísio

Rodrigues, ressaltando a recém-associação da agência à

rede internacional TAAN, por intermédio da qual passa a

oferecer serviços também no exterior.

Como o mercado sulista encontra-se muito próximo ao

maior pólo econômico brasileiro, o maior desafio das agên-

cias locais é justamente suportar a concorrência com as

grandes operações nacionais. Para tanto, além de investir

em talento, a Master acaba de injetar recursos no reforço e

modernização de uma nova sede, em Curitiba, munida das

mais modernas ferramentas de trabalho. Afinal, pratica-

mente todos os seus clientes operam em âmbito nacional,

como detalha Antônio Freitas: "Tais contas são atendidas

de forma sinérgica pelos três escritórios, embora com aten-

dimentos específicos nas praças dos clientes. Ou seja, todos

trabalham pelo Ministério da Saúde e pela Caixa Seguros,

por exemplo, mas o escritório de Brasília é o responsável

direto pelo dia-a-dia. Já no caso do Grupo Publicar (Lis-

tel/Editel), o escritório de São Paulo concentra a operação,

apoiado pelas bases de Curitiba e Brasília".

Estratégia parecida passará a ser adotada, ainda, pela

curitibana Bronx, que já se prepara para abrir um escritório

na capital paulista, onde detectou uma demanda por seu

trabalho. "A princípio, iremos atender a Anoreg - As-

sociação dos Notários e Registradores, o marketing de rela-

cionamento de pessoa jurídica do HSBC, além de dois

outros clientes, ainda mantidos em sigilo", antecipa Cláudio

Watanabe, sócio de Alexandre Silveira na agência.

O presidente da Heads Propaganda, Cláudio Loureiro,

esclarece que a distância física nunca foi problema no aten-

dimento a clientes de outros estados. "As dificuldades para

se manter uma conta nacional são as mesmas de qualquer

outra. Os obstáculos são superados com muito trabalho,

talento e conhecimento das necessidades do anunciante",

reforça, salientando que a sua carteira de clientes conta com

empresas como Volvo Cars, Volvo Caminhões Semipesados,

Nutrimental, Frimeza, Cocamar, Prati Donaduzzi (terceira

maior produtora de genéricos do País) e Sundown Bikes,

Motos e Fitness, que já se tornou um case de mercado.

Há pouco mais de dois anos, a líder nacional na fabrica-

ção de bicicletas decidiu investir no mercado de motos. Em

curtíssimo espaço de tempo, tornou-se a terceira marca do

Brasil nesse segmento. "Produzimos ações de varejo, cam-

panhas institucionais e outras formatadas de maneira espe-

cífica para as revendas, sempre adaptadas às características

e demandas locais", explica Loureiro.

Evidentemente, o atendimento aos clientes nacionais não

é privilégio das agências paranaenses. A D/Araújo Loducca

administra as contas de Eliane Revestimentos Cerâmicos,

Seara Alimentos (atendida em parceria com a Loducca22),

Jurerê Internacional, Parati Alimentos (linha Bom de Bola) e

Dõhler Têxtil, para a qual criou campanhas assinadas pelas

linhas de cama, mesa, banho, bordados, hotelaria, hospita-

lar e decoração, além de outra internacional, divulgando os

produtos da marca nos Estados Unidos.

A Fórmula Grey responde pela comunicação da rede de

lojas de presentes Imaginarium, que já conta com 70 pon-

tos-de-venda distribuídos pelo País; Intelbras, responsável

por 75% do mercado nacional de centrais telefônicas e

25% do mercado de telefones sem fio; Financeira Renault;

calçados femininos Lia Line; fogões

e lavadoras de roupa Mueller; Con-

fea - Conselho Federal de Engenha-

A QG faz uso de sua tecnologia
de diagnóstico, que lhe permite
elaborar projetos mais eficazes

e inovadores para clientes
como Josapar (responsável

pela marca de arroz Tio João)
e provedor POP
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A curitibana Bronx está se
preparando para abrir um escritório na

capital paulista, onde detectou uma
demanda por seu trabalho

ria e Arquitetura; e Costão do San-

tinho, que investe muito em revistas

nacionais, jornais de diversas capitais,

mídia exterior, eventos e internet. "Para este

anunciante, freqüentemente criamos, ainda,

anúncios veiculados na Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai

e Portugal. Os bons resultados obtidos nos renderam outra

conta do mesmo empreendedor: o Costão Golf", anuncia

Petrônio Estrella, salientando que, este ano, o Costão do

Santinho foi eleito o melhor resort de praia do Brasil pelo

Guia Quatro Rodas e pela revista Viagem & Turismo.

Segundo Roberto Costa, Santa Catarina sempre foi o esta-

do mais assediado não apenas pelas agências de São Paulo,

mas também do Paraná e Rio Grande do Sul. "Felizmente,

este quadro vem mudando nos últimos cinco anos. Hoje, nós

é que estamos conquistando contas nacionais de fora", fes-

teja o executivo da Propague, que reúne em seu portfolio tra-

balhos desenvolvidos para diversos anunciantes nacionais,

dentre os quais Bunge Alimentos (linhas Soya, Salada e Food

Service), cerâmica Portobello, Tractebel Energia, Eletrosul,

colas Pegamil e Souza Cruz (projetos comunitários e de rela-

cionamento com os fumicultores da Região Sul).

"Depois do fenômeno internet, os obstáculos da distân-

cia e tempo praticamente desapareceram. Também é verda-

de que os clientes regionais ficaram mais vulneráveis ao

assédio das agências de outros estados, mas na aldeia glo-

bal vence a guerra quem é mais eficiente. Isso inclui criati-

vidade, adequação de custos e capacidade de desenvolver

estratégias diferenciadas, como foco na construção de mar-

cas e na busca permanente de resultados", avalia Alberto

Freitas, diretor de operações da Agência Matriz, que aten-

de a contas nacionais como Democrata e Sayerlack.

A mesma percepção é compartilhada por Alfredo Fedrizzi.

"Com as novas tecnologias de comunicação, já não existem

barreiras para atender às contas fora do estado de origem.

Hoje, uma agência estruturada e com profissionais qualifica-

dos pode fazê-lo apenas de uma base geográfica. Nos

Estados Unidos e na Europa isso é muito comum. Tanto que

existem operações em São Francisco, Boston, Chicago ou

mesmo Amsterdã cuidando de clientes mundiais", ilustra o

sócio-diretor da Escala, responsável pelo atendimento de

Grendene, Lojas Colombo, Lojas Renner, Doux Frangosul,

Kepler Weber, SLC Alimentos e John Deere, para a qual criou

uma ação inusitada e impactante com o fim de promover a

nova linha de tratores da marca durante a Agrishow Ribeirão

Preto, tradicional feira de agrobusiness. Por meio dessa ini-

ciativa, os visitantes que chegavam a Ribeirão Preto foram

surpreendidos, ainda no aeroporto, pela esteira de baga-

gens, que reproduzia a linha de montagem dos tratores.

Mas, para o sócio da QG — agência do arroz Tio João —,

a realidade da Região Sul ainda está muito distante da dos

países desenvolvidos. "Apesar das agências sulistas mante-

rem o mesmo grau de profissionalismo e talento das do resto

do País, os anunciantes ainda se sentem inseguros com a

pouca tecnologia disponível em planejamento e pesquisa de

mídia. Será preciso investir não apenas em criativos e estrutu-

ra operacional, mas, sobretudo, em pensamento estratégico

e em instrumentos de inovação e conteúdo relevantes, o que

tornará os anunciantes mais seguros e menos tendenciosos a

buscar parcerias fora da região", antevê Paulo Zoéga.

Com quatro clientes que operam fora do Rio Grande do

Sul, cinco de atuação nacional e dois que estendem seus

negócios para a América Latina, a e-21 assinala como princi-

pal obstáculo da região o conformismo com as contas locais,
que sustentam o mercado em uma condição que, embora

não seja ruim, está longe de ser ideal. "O mercado gaúcho

tem totais condições de absorver bem mais contas de porte

nacional, mas precisa aprender a se mostrar, se vender para

os clientes do centro do País", adverte Alexandre Assumpção.

Por seu turno, Antônio D'Alessandro ratifica que, na ver-

dade, a DCS — responsável pelas contas de Azaléia, Olym-

pikus e Tramontina — deixou de ser uma operação regional

após associar-se ao Grupo WPP. Essa visão tem o apoio de

Denis Alessandra. "As grandes agências fazem associações
e acordos operacionais com grupos multinacionais, o que

percebo como uma estratégia inteligente. Mas fico incomo-

dado quando um cliente local, que é

atendido por uma agência regional,

torna-se nacional ou até mesmo inter-

nacional e passa a ser assediado pelas

agências paulistas", desabafa o sócio
da Hot Brands, que atende à linha de

calçados femininos Carrano, voltada ao

público A, com atuação em todo o País

e, inclusive, no exterior.

A Heads Propaganda garante superar seus
obstáculos com muito trabalho, talento e

conhecimento das necessidades de seus clientes
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O bom filho a casa torna
" Lamentavelmente, alguns clientes nacionais ainda acham

que uma agência grande fora de Curitiba pode resolver

melhor seus problemas de comunicação. Com todo o respei-

to a essas agências, principalmente às de São Paulo, lembro

que fazemos uma comunicação tão boa, tão eficiente e tão

criativa quanto elas. E, em alguns casos, como nas ações

below the line, até melhor", ressalta o diretor-presidente da

OpusMúltipla, que este ano perdeu parte significativa da

conta de O Boticário para a AlmapBBDO. Por outro lado, con-

seguiu trazer de volta a da Marisol, que estava com a Fallon.

Ainda na opinião de José Dionísio Rodrigues, o futuro será

ditado pelas agências que souberem oferecer serviços de

comunicação integrada, com foco em resultados. "Além dis-

so, para manter as contas nacionais e internacionais, será fun-

damental investir em ferramentas de gestão (planejamento,

mídia e controle de retorno) e buscar parcerias internacionais

para prestar o suporte necessário aos clientes", completa.

Os sócios da Bronx reconhecem que muitos talentos con-

tinuam migrando para outros centros, principalmente São

Paulo, em busca de maiores anunciantes e melhor remune-

ração. Contudo, esse trânsito não incomoda os executivos.

"Bons profissionais vão, bons profissionais voltam. E, quan-

do voltam, estão mais experientes para contribuir com o

mercado local", testemunha Alexandre Silveira, prevendo

um 2006 promissor para a atividade.

Cláudio Loureiro, por sua vez, define a publicidade como

uma atividade sem fronteiras. Portanto, acredita que um pro-

fissional competente terá sucesso em qualquer lugar do

mundo. "O mercado paulista ainda seduz muito profissionais

com curiosidade de saber como é atuar em um mercado

maior. No entanto, o que vem acontecendo com freqüência

é justamente o inverso: os publicitários estão voltando para

Curitiba. Em termos profissionais, as agências locais oferecem

excelentes oportunidades para o desenvolvimento de carrei-

ra. Além disso, a qualidade de vida daqui não se compara

com a dos outros grandes centros", divulga o presidente da

Heads, que já sente os bons ventos do mercado. "Dados do

Ibope/Monitor apontam a tendência de um crescimento do

setor da ordem de 18% a 20%", anima-se.

Mas, de acordo com o presidente da Master, esse clima só

beneficiará a região se o mercado local estiver fortalecido,

pronto para enfrentar a concorrência de fora. "Será preciso

tanto consolidar as conquistas e posições alcançadas como

assumir uma atitude mais ousada, explorando outros merca-

dos", sugere Antônio Freitas. Já para Daniel Araújo, o "efei-

to Marcos Valério" acabou por fortalecer as agências que

Há oito anos, a Hot

Brands ingressou no

mercado gaúcho com o

claro propósito de ser

uma agência de

comunicação

mercadológica completa

prezam o profissionalismo. "O lado positivo desta crise é que

o critério das concorrências — não apenas das públicas -

deverá passar a ser mais técnico, abrindo novas oportunida-

des para as agências conquistarem contas devido à sua com-

petência", estima o diretor-presidente da D/Araújo Loducca.

Igualmente otimista, o sócio da Prime Brasil lembra que

Santa Catarina possui uma economia forte e uma indústria

poderosa em diversos setores. "O varejo local também vive

uma fase benéfica, com novas bandeiras surgindo e as mar-

cas locais se movimentando. Em meu primeiro ano como

empresário do setor, tenho muitos motivos para prever um

futuro positivo", sentencia Luciano Martins.

Na opinião de Roberto Costa, a fuga de verbas para

outros estados está controlada, graças ao trabalho das boas

agências locais. "Além disso, há algum tempo venho notan-

do que muitos talentos de fora estão vindo para Flo-

rianópolis, atraídos por nossa qualidade de vida. Aqui

mesmo, na Propague, 60% do pessoal é oriundo de outros

estados", quantifica, declarando-se otimista em relação ao

próximo ano, percepção que se estende também entre os

representantes do Rio Grande do Sul.

" Não temos percebido a evasão de verbas publicitárias para

outras praças. Ao contrário, as principais agências gaúchas

estão expandindo seus negócios para o centro do País", obser-

va Alberto Freitas, que prevê um excelente 2006, principalmen-

te em função das eleições e da Copa do Mundo. "Por aqui,

ainda teremos a presença do Internacional na Copa Liber-

tadores e a volta do Grêmio para a série A no Campeonato

Brasileiro. Tudo isso deverá gerar uma grande movimentação

no mercado", antevê o diretor da Agência Matriz.

Na e21, 2006 já começou, e bem. "Conquistamos duas

contas em novembro e temos mais duas em fase final de

prospecção. Nosso departamento de design está operando

com lucratividade e com a pauta lotada até fevereiro. A ten-

dência é positiva e faremos o possível para manter os resul-

tados lá em cima", comemora Alexandre Assumpção.

Já para o sócio da QG, o mercado gaúcho não deverá

crescer tão facilmente. "Vejo grandes dificuldades, pois

temos muitas agências para poucas contas. A saída será

estruturar carteiras com dezenas de pequenos clientes, que
ocasionam um custo operacional altíssimo, corroendo a

rentabilidade da empresa. Isso não permite a realização de

projetos que dão visibilidade às agências, agravando a luta

por contas maiores. A tendência de concentração nas agên-

cias paulistas é forte e está longe de diminuir", alerta Paulo

Zoéga, levando-nos a encerrar este texto com outro dito

popular: "Quem viver, verá".
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