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Em abril de 2006, a agência Talent comemora 26 anos preservando alguns princípios que carrega 
desde a sua criação: “não atendemos ao governo nem fazemos publicidade de cigarros e bebidas 
destiladas. Acreditamos que isso é uma questão de responsabilidade social. Não nos parece a 
forma mais responsável de alocar nosso talento”, comenta José Eustachio, sócio diretor da 
agência que, como ele se orgulha, é 100% nacional. 
 
No último levantamento do Ibope Monitor, especializado em publicidade e marketing, a agência 
aparece em 14º lugar no ranking nacional. Para 2006, a meta é atingir receita de R$ 51 milhões. 
Em 2005, o faturamento foi de R$ 43 milhões, um crescimento real de 11% em relação a 2004, 
incluindo os resultados da agência QG.  
 
Estratégia  
 
Para atingir este crescimento, a agência está na disputa de algumas contas, acabou de contratar 
um diretor de mídia e um diretor de atendimento — José Grellet, ex-presidente da agência 
paulista Grey —, além de estar a procura de um novo diretor de planejamento e um outro de 
conta de mídia. Até dezembro, poderão ser 12 contratações no total. Atualmente, a agência 
emprega 130 pessoas. “Estamos investindo bastante em planejamento. Queremos ser mais 
competentes na realização de estratégias, de novas técnicas de criação e entender mais como é a 
relação do consumidor com a marca”, adianta Eustachio. Para ele, o consumidor não está mais 
racional na hora de tomar suas decisões e, por isso, mais do que nunca, a publicidade explora o 
emocional. 
 
“Quanto mais estresse, violência e concorrência no trabalho, a questão emocional passa a 
prevalecer fora desse ambiente. São mecanismos compensatórios: você buscará um escape, uma 
forma de deixar mais fácil a relação com a vida. As pessoas querem propostas que gerem 
gratificações”, afirma 
 
Peças históricas 
 
E no trabalho de conquistar mentes e corações, a Talent foi a responsável por algumas das mais 
bem-sucedidas campanhas da história da publicidade no Brasil. 'Bonita camisa, Fernandinho', dos 
idos anos 1980, foi uma criação para a marca US-Top e garantiu à agência o primeiro prêmio 
Profissionais do Ano, realizado pela Rede Globo. Em seguida, a Brastemp ganhou o bordão 'Não é 
nenhuma Brastemp', que continua no ar até hoje. A fabricante de eletrodomésticos mantém a 
parceria há 16 anos. 
 
Fundada em 1980 por Júlio Ribeiro, Rubens Ribeiro, Antonio Lino e José Eustachio, a Talent teve 
um dos primeiros cases de sucesso em 1984, quando as sandálias Melissa, uma marca 
desconhecida, se tornou sinônimo de moda. Na seqüência, a agência ganhou a conta da São Paulo 
Alpargatas, o maior anunciante da época. Burburinho no mercado: uma agência pequena 
conquistou uma conta de grande quilate. O mercado passaria a olhar para a novata de outra 
forma. 
 
A partir daí, outras grandes empresas se renderam ao talento da agência, como os postos 
Ipiranga, a Semp Toshiba e a Tigre. Para esses clientes, a Talent desenvolveu campanhas 
vitoriosas. Ela foi a agência que por mais vezes consecutivas ganhou o Profissionais do Ano. 
Foram 11 prêmios. Na última edição do prêmio, venceu com a campanha da Semp Toshiba 'Os 
nossos japoneses são mais criativos'. 
 
 
 



Personalização 
 
A agência tem apenas 14 clientes. Esta decisão possibilita um atendimento pessoal, como ressalta 
o sócio diretor.  
 
“A Talent tem como filosofia o binômio tempo e talento. Somente uma equipe de profissionais 
talentosos e qualificados com tempo poderá exercer esta criatividade. Essas duas coisas não 
podem ser eliminadas da equação. Se não houver tempo suficiente, não se conseguirá o 
envolvimento e o aprofundamento necessários com os anunciantes”, acredita. 
Tanto para ele quanto para Paulo Stephan, diretor-geral de mídia da Talent e presidente do Grupo 
de Mídia, o mercado publicitário brasileiro tem qualidade e vitalidade, o que o torna referência 
internacional. “Somos o mais qualificado mercado do mundo. Isso fica comprovado todos os anos 
em Cannes. Todas as grandes empresas globais de comunicação têm escritórios no Brasil”, 
justifica Eustachio. 
 
“Nossa publicidade é madura, só não tem dinheiro. O que falta ao brasileiro é poder de fogo, ser 
mais ousado, poder errar um pouco mais, ser mais agressivo. Nosso dinheiro é contado, o que 
nos fez ser eficientes com poucos recursos”, afirma Stephan recorrendo ao exemplo da Itália, um 
dos menores mercados publicitários da Europa— cerca de 16 bilhões de euros. 
 
“Mas a publicidade brasileira está de volta a um período de crescimento e os primeiros números 
de 2006 são animadores. Além disso, a televisão digital trará grandes mudanças — tecnológicas e 
conjunturais. A Internet crescerá em importância no bolo publicitário. A televisão continuará 
sendo a primeira entre as mídias, mas seu formato será outro. Teremos muitas possibilidades de 
interatividade, de oferecer o produto de uma forma diferente. Dificilmente teremos um anúncio de 
30 segundos. Haverá um contato mais rápido com do consumidor com a marca”, aposta Stephan. 
 
Importância do jornal 
 
Para Eustachio, fazer publicidade no Brasil não é caro. “Temos uma das mídias mais baratas do 
mundo. Nossos jornais têm boas tiragens e a televisão tem grande audiência”. Ele ainda aposta 
no jornal como um veículo de grande influência publicitária. “São os jornais quem mais criam 
impacto. Eles falam para quem faz as coisas acontecerem no País, para lideranças da opinião 
pública”, diz Eustachio.  
 
Ele conta que ainda há empresários resistentes à propaganda. “Ainda tem gente que pensa que se 
ganha mercado somente com preços baixos. Ainda subsiste este pensamento primário”, lamenta 
ele. 
 
Ano Eleitoral 
 
Em relação aos marqueteiros políticos que foram a estrela da última campanha presidencial, 
Eustachio não acredita que o prestígio deles será menor nestas eleições em função do 
envolvimento do publicitário Duda Mendonça em denúncias de corrupção. 
 
“O papel do marqueteiro continuará sendo o de criar a imagem do homem público perfeito, ético, 
comprometido com o povo brasileiro, sensível às necessidades sociais. Trata-se de um processo 
onde mudam-se os atores, mas o conteúdo é o mesmo. Não podemos esperar sinceridade, 
transparência ou uma forma de se comunicar que replique exatamente o pensamento do 
candidato”, afirma. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 mar. 2006, Serviços, p. B2. 
 


