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Depois de encerrar 2005 com receita cerca de 10% maior que a registrada no ano 
anterior e brindar a chegada de um cliente do porte do Unibanco, a F/Nazca quer se 
concentrar no fortalecimento do escritório que mantém no Paraná.  
 
"O Sul e, em especial o Paraná, tem grande potencial de crescimento e vamos 
prospectar clientes na região", afirma Ivan Marques, sócio-diretor da agência. 
 
Segundo ele, hoje a F/Nazca atende sozinha a conta do Departamento Nacional de 
Trânsito (Detran) do Paraná e divide a conta regional da operadora de telefonia celular 
Claro, também no Paraná, com a agência local Heads. "Temos oito funcionários no 
escritório paranaense só para cuidar dessas duas contas. Nossa meta é no mínimo 
dobrar esse número e atuar firme no Estado." 
 
Ele acrescenta que a perspectiva é que o Sul represente algo entre 8% e 10% da 
receita total da agência já nem 2006. Entre os investimentos previstos para a região, 
está a construção de uma sede própria em Curitiba. 
 
Mas se comemora a chegada do Unibanco, cuja verba anual de publicidade e 
marketing é estimada pelo mercado entre R$ 80 milhões e R$ 100 milhões, a F/Nazca 
ainda tenta se recuperar da perda da conta da rede de hipermercados Extra do Grupo 
Pão de Açúcar. No final de novembro o Grupo Pão de Açúcar decidiu dispensar as três 
agências de publicidade que atendiam suas marcas - F/Nazca com a bandeira Extra, 
Africa com a bandeira Pão de Açúcar e Duda Mendonça que atendia a rede de 
supermercados CompreBem. O Grupo Pão de Açúcar, que em 2004 investiu R$ 128 
milhões em compra de espaço publicitário, segundo a publicação especializada 
"Meio&Mensagem", resolveu criar um departamento interno para cuidar de suas 
campanhas publicitárias. 
 
Agora, diz Marques, a F/Nazca vai procurar repor a vaga deixada em sua carteira de 
clientes no setor de varejo. "Como temos estrutura e muito conhecimento nessa área, 
estamos em busca de um cliente que ocupe esse espaço. E tanto vamos participar de 
concorrências como tomaremos a iniciativa de apresentar nossas credenciais a 
potenciais clientes". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 jan. 2006, Empresas / Tendências & 
Consumo, p. B-3. 


