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O caminho do 
crescimento para 

agências e consultorias

Ao longo do ano de 

2016, vimos o início 

do embate real entre 

agências e consultorias 

na conquista da cada 

vez mais valiosa verba 

de comunicação e 

marketing de grandes 

marcas

Ainda que no Brasil seja 
um tema incipiente, nos 
EUA e em outras praças 

mais maduras do mundo trata-
se de uma concorrência real e 
com cada lado apresentando 
suas virtudes e perspectivas. 
Falar que o mercado mudou e 
que isso abriu a oportunidade 
para novos stakeholders terem 
a oportunidade de apresentar 
suas soluções seria chover no 
molhado - todo mundo sabe 
disso há anos. 

O problema é o que foi feito 
com esta informação ao longo 
do tempo, e como a agência - 
que liderou este processo ao 
longo de décadas - lidou com 
isso para hoje ter outras em-
presas com escopo diferente 
no seu percalço. A agência de 
publicidade como conhecemos 
hoje, foi vítima do seu próprio 
sucesso - como ocorre com boa 
parte das organizações. Mode-
los de negócios podem (e de-
vem) sofrer alterações ao longo 
do tempo, mediante mudanças 
de macro-microambiente. 

Mas as histórias são perpétu-
as, e são elas que sustentam a 
trajetória gloriosa de marcas. 
A Nintendo nasceu como 
empresa de carteados, assim 
como a Procter & Gamble fazia 
somente sabão. Mas o bottom 
line vindo do fee mensal e 
remuneração da mídia cria a 
acomodação que não se ade-
qua às mudanças de cenário 
mercadológico.

Com as marcas cada vez 
menos preocupadas com 
grandes ideias, mas focadas em 

pequenas soluções do dia a dia, 
o eixo de atenção aos serviços 
de marketing mudou: hoje, o 
executivo ou líder empresarial 
não espera que o crescimento 
venha de uma grande campa-
nha em radio, televisão, web 
e sua ressonância no PDV. 
Ele espera uma inteligência 
externa presente em todos os 
pontos de contato da marca 
com o mercado para pavimen-
tar uma performance entregue 
no curto prazo. 

E isso não é a expertise 
presente numa agência de 
publicidade; este é o histórico 
de atuação de uma consultoria 
de negócios - por isso a rápida 
ascensão do segmento outrora 
pautado em atendimento ami-
gável e criação agressiva. Se as 
agências não se reinventarem, 
poderão sofrer uma tempesta-
de perfeita: a commoditização 
da atividade vai jogar a sua 
remuneração abaixo e vai jogar 
o seu core business, a criação, 
numa vala comum. 

O histórico de sucesso e de 
diferenciação entre umas e 
outras pode ser um caminho, 
mas talvez aprender com a 
turma da consultoria - cujo 
sucesso está em construir 
a melhor plataforma de de-
senvolvimento ao cliente, 
independente de canal ou 
atuação, pode ser um trunfo 
na retomada. O objetivo da 
agência de publicidade ainda 
é transformar uma marca em 
top of mind. Porém hoje mais 
importante do que isso é ser 
top of growth, ou top of ROI. 

É aqui que o mercado se 
reinventa e dá espaço para 
novos serviços. E a consultoria, 
que trabalha neste sentido há 
décadas, agradece.
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A - Eventos Esportivos
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove nesta próxima 
quarta-feira (14), no Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 445 - Itaim Bibi) uma 
palestra com Flávio Prado, jornalista esportivo, apresentador da TV 
Gazeta e comentarista da Rádio Jovem Pan, sobre ‘Jornalismo e Copa do 
Mundo – As grandes coberturas e as evoluções tecnológicas da profi ssão’. 
O evento terá início às 8h30, precedido por café da manhã. As inscrições 
são gratuitas, através do site (www.ciee.org.br/portal/eventos). 

B - Era uma Vez...
Estão abertas as inscrições para o curso da Associação Viva e Deixe 
Viver, que prepara candidatos a serem contadores de história volun-
tários. A primeira etapa do curso é mais abrangente, pois prepara os 
formandos para atuar em outras entidades, e não somente em hospitais. 
Reconhecida pelo profi ssionalismo com que atuam seus voluntários, a 
Viva passa a compartilhar, desta forma, sua expertise no treinamento 
e capacitação de voluntários com outros segmentos do Terceiro Setor. 
Os interessados já podem se inscrever pelo site (www.vivaedeixeviver.
org.br) a partir do dia 05 de Dezembro. O curso terá início no dia 18 de 
fevereiro das 9h00 às 12h00. 

C - Especialização em Acupuntura 
Médicos de todas as especialidades que desejam se aprimorar dentro 
da área de acupuntura podem participar de um processo seletivo para 
Especialização em Desenvolvimento em Medicina Chinesa - Acupuntura, 
promovido pelo Centro de Pesquisa e Estudo da Medicina Chinesa – 
que promove a capacitação. As inscrições estão abertas e podem ser 
feitas através do site (http://ysaoyamamura.com.br/). Direcionado para 
médicos, a formação é chancelada pelo Colégio Médico Brasileiro de 
Acupuntura, além de um ser Preparatório para a Prova de Título de 
Especialista em Acupuntura, uma das capacitações mais reconhecidas 
e importantes para quem atua profi ssionalmente na área. 

D - Atendimento Diferenciado
A Campneus, rede de 124 lojas próprias da Pirelli espalhadas em 16 
estados e mais de 96 municípios, aposta na reformulação de seu canal 
de e-commerce, reforçando o pioneirismo na venda de pneus e ser-
viços on-line por meio do site (www.campneus.com.br). Até o fi m de 
2017, a empresa investirá um milhão e meio de reais nesta plataforma 
para proporcionar uma experiência de compra automotiva completa 
ao consumidor. O foco do novo e-commerce é o segmento premium, 
consumidores que possuem veículos que usam pneus com aro acima de 
17 polegadas e que buscam um atendimento diferenciando, com todas 
as vantagens da qualidade dos serviços e produtos proporcionados à 
condições comerciais competitivas.

E - Guitarra do Guns N’Roses
A passagem do Guns n’ Roses pelo Brasil foi marcante. A boa ação do 
grupo poderá fazer a diferença na vida de portadores de paralisia cerebral 
atendidos pela Associação Cruz Verde. Uma guitarra da edição especial 
comemorativa Latin America Tour 2016 fi cou por aqui e será leiloada 
pela internet na plataforma ‘iArremate’, que também disponibilizou toda 
sua infraestrutura de forma totalmente benefi cente em apoio à causa. 

Todo valor arrecadado será destinado à instituição. Em sua passagem 
pela América Latina, o Guns n’ Roses produziu apenas dez guitarras, 
para sustentar os acordes do rock’n’roll e servir de ajuda a instituições 
benefi centes. Para participar basta acessar (www.iarremate.com.br).

F - Acesso ao Crédito 
A Fico, empresa provedora de software analítico para a tomada de deci-
sões, anuncia a sua Iniciativa de Inclusão Financeira, um esforço global 
para aumentar o acesso ao crédito para consumidores e empresas com 
histórico de crédito limitado ou inexistente. Por meio de uma combinação 
de parcerias de negócios, plataformas móveis e serviços baseados na 
nuvem, a empresa espera ajudar as instituições fornecedoras de crédito 
a torná-lo mais acessível para pessoas em todo o mundo que não são 
“bancarizadas” ou são “sub bancarizadas”, um total estimado em mais 
de 3 bilhões. A empresa tem sido útil não apenas nos Estados Unidos, 
mas também ajuda pessoas em mais de 20 países a obter crédito. Mais 
informações: (www.fi co.com/fi nancialinclusion.com).

G - Direcionamento Profi ssional 
No próximo dia 13 (terça-feira) chega mais uma edição do Get Inspired, 
atividade gratuita de criatividade e inovação promovida pela Full Sail 
University, universidade norte-americana de inovação e criatividade. O 
foco é o networking, termo em inglês usado quando o intuito é fazer uma 
rede de contatos. Conhecido também como relacionamento estratégico, é 
utilizado em questões corporativas, ou seja, uma verdadeira ligação entre 
pessoas e empresas. Raquel Marques, uma das fundadoras da Artemis, 
do Reinvente Sua Carreira e da SocialBureau, apresenta uma palestra 
baseada não apenas na teoria, mas principalmente em sua vivência. 
Informe-se em: (www.experienciafullsail.com.br) ou tel. 3057-0806.

H - Gerente de Vendas  
A Marisa, maior rede de moda feminina do Brasil, está com vagas abertas 
para Gerente de Vendas para atuar nas lojas de Sorocaba, São José do 
Rio Preto, Guarulhos, Caxias do Sul, e Taguatinga. Entre os benefícios 
da vaga estão: remuneração compatível com mercado, assistência 
médica e odontológica, vale-refeição e vale-transporte, além de 20% 
de desconto em todas as lojas. É necessário que o candidato tenha o 
nível superior completo e experiência em gestão de operação de loja. 
Os interessados devem se inscrever por meio do canal (www.vagas.
com.br/marisa) e buscar pelo código da vaga ou enviar o currículo para 
(curriculos.gerentede loja@marisa.com.br), informando o cargo e região 
de interesse no assunto do e-mail.

I - Parede Antichama 
A Mabex Engenharia acaba de construir, na nova planta da Ericsson, 
uma sala com paredes antichamas projetada para suportar 120 minutos 
de exposição ao fogo. A empresa utilizou chapas duplas de fi broci-
mento resistentes ao fogo, que permitem a montagem de sistemas de 
paredes de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros quanto 
ao período de proteção que devem proporcionar em caso de incêndio. 
Com estrutura em steel framing, todas as aberturas para passagem de 
tubulação foram chumbadas com argamassa intumescente, evitando 
assim eventual passagem de fumaça ou chamas. Esse trabalho foi bem 

especifi co e detalhado, já que foram 450 metros executados em quatro 
dias. Mais informações em (www.mabex.com.br). 

J - Science of Beer 
Com um time de professores craques em cerveja, os cursos do Science of 
Beer Institute chegam ao país no primeiro semestre de 2017. A instituição 
recebe interessados em participar das turmas de formação de Sommelier, 
Tecnologia em Processos Cervejeiros, Beer Talk e Yeast Freaks e experi-
ência na Europa por meio de uma viagem de estudos sobre a bebida. As 
aulas, que possuem turmas de no máximo 40 alunos e duração variada, 
acontecem geralmente nos fi nais de semana e promovem conteúdos sobre 
história da cerveja, matérias-primas e processos, análise sensorial, bases de 
gastronomia e introdução à harmonização. Com inscrições abertas pelo site 
(www.scienceofbeer.com.br), os cursos acontecem a partir de março.  

K - Saneamento Financeiro   
Quais medidas na área de crédito podem destravar a economia? Como 
equalizar o endividamento das empresas com o fi sco federal e estadual? 
A Lei de Recuperação de Empresas e Falências deve ser modifi cada ou 
aprimorada para evitar um surto de falências de empresas? De que ma-
neira isso pode ser feito? Para esclarecer discutir todas estas questões, 
a Fiesp realiza o seminário ‘Propostas para o saneamento fi nanceiro de 
empresas’, nesta terça-feira (13), a partir das 8h30, na sede da entidade. 
Objetiva buscar propostas para o saneamento fi nanceiro de empresas 
que se encontram com problemas de endividamento devido à crise atual. 
Mais informações: (patricia.ribeiro@fi esp.com).

L - Sistema Previdenciário
A FecomercioSP realiza, na próxima sexta-feira (16), às 10h00, seminário 
para debater a reforma da Previdência Social. O objetivo é esclarecer, 
com transparência, as mudanças necessárias para sua sustentabilida-
de. Contará com dois painéis e terá como anfi trião José Pastore. No 
primeiro painel o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, fará 
uma exposição acerca das soluções administrativas para a Reforma. Já 
o segundo será conduzido pelo ex-ministro da Previdência, José Cechin, 
e pelo economista Paulo Tafner, os quais apresentarão seus pontos de 
vista sobre os possíveis caminhos para a Reforma. Ambos painéis terão 
o ex-ministro do Trabalho, Walter Barelli, como mediador.

M - Forma Simples e Rápida
Os aplicativos do Poupatempo, que permitem consultar informações ou 
agendar serviços, pelo celular, já foram baixados por 619 mil pessoas, 
segundo a última estatística da Prodesp. Os aplicativos permitem loca-
lizar todas as informações sobre serviços ou agendar atendimento em 
qualquer uma das 72 unidades do programa em dia e hora escolhida 
previamente para evitar espera. O Poupatempo também tem um aplicativo 
de Achados e Perdidos para ajudar pessoas que vão ao Poupatempo, 
mas acabam perdendo ou esquecendo os documentos novos ou antigos. 
Mais informações no link (www.spservicos.sp.gov.br). 

N - Perspectivas Econômicas
Encerrando a agenda 2016 da Amcham Brasil, o Ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, participa nesta terça-feira (13), de encontro empre-
sarial com 600 diretores e CEO’s de empresas dos mais variados setores 
da economia. Com o tema “O Que Esperar da Economia Brasileira em 
2017?”, o evento acontece das 10h30 às 12h00, na sede da entidade (R. 
da Paz, 1.431, Chácara Santo Antônio), debatendo a agenda do Governo 
Federal em prol da retomada da economia no próximo ano. A CEO da 
Amcham, Deborah Vieitas, e o Conselho de Administração, apresenta-
rão balanço das atividades, em 2016, detalhando ações desenvolvidas 
em prol da melhoria do ambiente de negócios e da competitividade e 
produtividade das empresas brasileiras (www.amcham.com.br).
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A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) informou 
que o Indicador de Custos 
Industriais registrou alta de 
0,3% no terceiro trimestre, na 
comparação com os três meses 
anteriores. Por outro lado, no 
mesmo período, os preços dos 
produtos industriais subiram 
0,5%. No caso dos custos, 
houve a redução dos gastos 
das indústrias com energia e 
bens intermediários e com o 
capital de giro.

As quedas registradas 
nesses indicadores compen-
saram o aumento de 2% nos 
custos com pessoal e 1,6% no 
custo tributário, registrados 
no terceiro trimestre em 
relação ao período imedia-
tamente anterior, na série 
dessazonalizada. Apesar da 
crise econômica, o índice de 
custo com pessoal cresceu 
8,8% frente ao mesmo tri-
mestre de 2015 e fi cou acima 
do crescimento de 8,48% 
registrado pelo IPCA no pe-
ríodo, que indica indexação 

Custo da 
construção 
civil acumula 
alta de 6,18%

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi), que mede a 
infl ação do setor no país, teve 
aumento de 0,1% no custo do 
metro quadrado em novembro, 
bem abaixo do 0,64% de outu-
bro. O Sinapi, calculado pelo 
IBGE, acumula taxa de 6,18% 
em 12 meses.

O custo nacional da constru-
ção, por metro quadrado, subiu 
de R$ 1.021,25 em outubro para 
R$ 1.022,26 em novembro. A 
mão de obra teve infl ação de 
0,27%, passando a custar R$ 
491,08 por metro quadrado. 
Os materiais de construção 
tiveram defl ação (queda de 
preços) de 0,06%, passando 
a custar R$ 531,18 por metro 
quadrado.

Quinze das 27 unidades da 
Federação tiveram aumento 
do custo da construção em 
novembro, com destaque para 
Pernambuco (2,47%). Doze 
unidades da Federação tiveram 
queda de custo, com destaque 
para o Pará (-0,38%) e Minas 
Gerais (-0,32%) (ABr).

Outros locais que tiveram 
uma redução mais acen-
tuada do que a média 

nacional (-1,1%) foram Pará 
(-4,2%), Goiás (-3%), Amazo-
nas (-2,5%), São Paulo (-2,4%), 
Santa Catarina (-2,1%) e Região 
Nordeste (-1,2%).Outros áreas 
com recuo na produção foram 
Rio Grande do Sul (-1%), Espíri-
to Santo (-0,6%), Ceará (-0,3%) 
e Bahia (-0,3%). Apenas três 
estados tiveram aumento na 
produção industrial: Rio de 
Janeiro (3,4%), Paraná (2,7%) 
e Pernambuco (1,5%).

Nos demais tipos de compa-
ração, o IBGE também analisa 
o desempenho da indústria 

Maior queda na produção industrial ocorreu

em Minas Gerais: (-7,6%).
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Produção industrial cai em
11 dos 14 locais pesquisados
A produção industrial recuou em 11 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) na passagem de setembro para outubro deste ano, segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal – Produção Física Regional. A maior queda foi em Minas Gerais (-7,6%)

em Mato Grosso. Na compa-
ração com outubro de 2015, 
13 locais tiveram queda, com 
destaque para Mato Grosso, 
com redução de 21,6%. Ape-
nas dois locais acusaram alta: 
Rio de Janeiro (5,7%) e Pará 
(2,4%).

No acumulado do ano, 14 
locais tiveram queda, com 
destaque para o Espírito San-
to (-21,6%). Apenas o estado 
do Pará teve alta (9,3%). No 
acumulado de 12 meses, 13 
estados tiveram queda, com 
destaque para Espírito Santo 
(-21,2%), e dois registraram 
aumento: Pará (7,8%) e Mato 
Grosso (0,1%) (ABr).

CNI: custos da indústria fi cam 
estáveis no terceiro trimestre

dos salários na indústria. Além 
disso, o índice de custo tribu-
tário subiu 1,6% no terceiro 
trimestre na comparação com 
o segundo.

A redução dos custos com 
bens intermediários importa-
dos até o terceiro trimestre é 
resultado da valorização do real 
frente ao dólar ao longo deste 
ano, que reduz, informa a CNI, 

a competitividade da indústria 
brasileira no mercado interno, 
pois os produtos importados 
fi cam mais baratos em reais. 
Para os técnicos da confede-
ração, o real mais valorizado 
também prejudica a competi-
tividade das exportações bra-
sileiras, que fi cam mais caras 
frente aos produtos locais nos 
mercados de destino (ABr).
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