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Bons números do trimestre vêm da maior movimentação de anunciantes como Ipiranga e 
Brastemp.  
 
Para a agência Talent, que vai completar 26 anos em 2006, os ventos estão soprando a favor. 
Ventos estes que fazem com que a agência, no fechamento do trimestre, supere suas 
expectativas de crescimento em 20%. De acordo com José Eustachio, sócio-diretor da Talent, 
comparando com os primeiros três meses do ano passado o resultado de agora foi cerca de 27% 
melhor. Explicação? "O ano começou mais cedo", comemora Eustachio, referindo-se à 
movimentação dos clientes.  
 
A Talent, com conceituada história no universo da propaganda, é responsável por campanhas de 
longevidade como "Não é assim uma Brastemp" (Multibrás) e "Nossos japoneses são mais 
criativos que os japoneses dos outros" (Semp Toshiba), para citar alguns exemplos. Apesar da 
receita de sucesso, Eustachio lembra que mudanças vêm ocorrendo na Talent de três anos para 
cá.  
 
No ano passado, o Grupo Talent (que reúne ainda a agência QG Propaganda), faturou algo 
próximo a US$ 100 milhões, sendo que a previsão é dobrar de tamanho até o próximo ano.  
 
Para Eustachio, este bom momento da agência é reflexo de um melhor planejamento por parte 
dos clientes que, em época de economia mais estável, não querem fazer apenas planos de curto 
prazo. "São planejamentos que fazem com que o ano não seja interrompido", explica o sócio-
diretor da Talent. "O pensamento hoje é mais fluído, mais continuado. Isso acaba impactando 
positivamente."  
 
Eustachio conta que a Talent começou a notar que a relação entre as agências de propaganda e 
os anunciantes precisava se modernizar. "Não é só fazer propaganda, o que defino como um 
meio. A Talent, por exemplo, é uma agência de solução de comunicação", afirma.  
 
Eustachio, porém, lembra que as transformações deste setor não diminuíram a importância da 
propaganda. "Ela continua sendo um instrumento poderoso, mas não é uma finalidade. É uma das 
ferramentas", menciona Eustachio, ao destacar que a Talent se posiciona ainda como uma agência 
que faz campanha e não apenas anúncios. O cliente que há mais tempo está nesta agência é a 
Semp Toshiba - são 17 anos de parceria.  
 
A respeito do modelo de comando e gerencial das agências, Eustachio lembra que durante muitos 
anos, até a década de 80, prevaleceram os conceitos americanos. "As agências eram prestadoras 
de serviço. Mas depois, na década 80, foi quando os criativos se tornaram os comandantes das 
agências", diz. De acordo com Eustachio, apesar da forte importância no momento da área de 
planejamento, na Talent este destaque de tarefas está bem distribuído.  
 
Eustachio considera ainda que as agências brasileiras estão se adaptando à nova realidade do 
mundo da comunicação, guiado pelas constantes mudanças de comportamento do consumidor. "O 
mercado brasileiro sempre teve muita qualidade, por isso, de certa forma, demorou um pouco 
para despertar em relação à necessidade de uma nova postura. Mas é um mercado flexível e que 
aprende rápido." Ao lado de W/Brasil e DPZ, a Talent é uma das poucas agências no País que se 
mantêm com capital 100% nacional.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 abr. 2006, Comunicação, p. C-10. 


