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SOBRE A 
PESQUISA
A pandemia do Covid-19 causou grandes 
transformações em nossa forma de viver 
trabalhar. Criamos esta pesquisa com o objetivo 
de compreender de que maneira as agências 
estão atuando neste novo contexto, quais ações 
estratégicas estão tomando para a gestão do seu 
negócio e quais impactos estão vivenciando.

A pesquisa foi realizada do dia 1° ao 
07 de Junho e obteve respostas de 203 
gestores de agência de todo o Brasil.

https://www.operand.com.br/


3

PERFIL DAS AGÊNCIAS 
RESPONDENTES

*Os outros estados tiveram participação de até 1%
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Não
Apenas uma parte da equipe
Sim, toda a equipe

53,2%

27,6%

19,2%

1. Sua agência já trabalhava 
em home office antes 
da pandemia?

Nunca tínhamos trabalhado em home office, foi 
desafiador fazer gestão online. Estaria melhor 
preparada nisso, migramos diversos processos para 
online. No mais, conseguimos atender bem os clientes 
e seguir com planejamentos factuais e emergenciais.

Respondente 23

https://www.operand.com.br/
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Durante muito tempo os 
gestores tocaram seus 
negócios com a visão de que 
era necessário ter um time 
alocado e uma sede própria.
A pandemia veio para forçar (e acelerar) essa 
nova realidade e mostrar a estes gestores 
que um time híbrido ou 100% home office é 
extremamente viável. Este é um processo 
inevitável e certamente a médio prazo a 
grande parte destes que estão híbridos vão 
mudar o formato para home office.

Rodrigo Maciel 
Agência 500k

https://www.operand.com.br/
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2. Quais destas medidas você já 
adotou por conta da pandemia? 
*Questão múltipla escolha

Redução do quadro de funcionários

Redução da jornada de trabalho

Auxílio do governo para pagamento de salários

Adiamento de impostos e tributos

Antecipação de férias/feriados

Linhas de crédito e/ou empréstimos

Não adotei nenhuma medida

Outras

30,5%

26,1%

23,2%

45,8%

19,7%

17,7%

27%

2,4%

https://www.operand.com.br/
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3. Quais medidas abaixo 
você pretende adotar 
nos próximos meses?
*Questão múltipla escolha

Redução do quadro de funcionários

Redução de jornada de trabalho

Auxílio do governo para pagamento de salários

Adiamento de impostos e tributos

Antecipação de férias/feriados

Linhas de crédito e/ou empréstimos

Não pretendo adotar nenhuma das medidas

Outras

Não sei

12,3%

13,8%

12,8%

27,6%

12,3%

26,6%

42,3%

2,4%

1,4%

https://www.operand.com.br/
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4. Se você optou em reduzir 
a jornada de trabalho, qual 
a porcentagem aplicada?

25%
50%
70%
Não optei por reduzir a jornada 
de trabalho até o momento
Outros

18,7%

8,4%

1,5%68,9%

1,9%

https://www.operand.com.br/
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5. Na sua visão, qual o prazo 
para sua agência voltar
ao mesmo faturamento 
de antes da pandemia?

Em até 3 meses

De 3 a 6 meses

De 6 a 12 meses

De 12 a 18 meses

Acima de 18 meses

Não tive alteração
no faturamento

Outros

14,8%

23,4%

31,5%

13,8%

3,4%

10,3%

2,4%

https://www.operand.com.br/
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6. Quais os tipos de serviços 
que tiveram um aumento
de demanda neste período?
*Questão múltipla escolha

Gestão de mídias pagas (ads)
41,9%

Gestão de mídias sociais
60,6%

Websites
26,1%

Geração de conteúdos e textos
25,1%

Consultoria

Inbound marketing

Aplicativos

SEO

Desenvolvimento de E-commerce

Eventos Online

Nenhum

Outro

24,1%

17,7%

1,5%

8,9%

23,6%

19,2%

3,4%

8,8%

https://www.operand.com.br/
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O mercado vem 
acompanhando uma 
crescente demanda de 
marketing digital, em 
especial neste momento, 
e a gestão de mídias 
nas redes sociais segue 
liderando esta tendência.
Um dado interessante, o Brasil é 2º no ranking de 
países que passam mais tempo nas redes sociais, 
segundo a GlobalWebIndex. Isso nos dá uma ideia 
do potencial que existe neste canal, em especial no 
Brasil.

Luciano Loffi 
Operand

https://www.operand.com.br/
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7-8. Neste período de 
quarentena e com a equipe 
trabalhando em home office, 
o que você considera que:
*Questão múltipla escolha

PIOROUMELHOROU

Produtividade

Prazos de entregas

Qualidade dos materiais

Índice de retrabalho

Objetividade de reuniões

Comunicação da equipe

Marketing da própria agência

Planejamentos

Engajamento e comprometimento

Priorização de demandas

Nada

Outro

39,4%

18,7%

10,3%

10,8%

56,7%

21,7%

25,1%

24,1%

27,1%

34,0%

10,8%

1,9%

33,5%

24,6%

12,3%

16,7%

8,9%

37,9%

18,2%

15,3%

17,7%

20,7%

15,7%

3,4%

https://www.operand.com.br/
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Interessante que tivemos um grande grupo 
informando que a produtividade melhorou e outro 
que ela piorou. Esse ponto, provavelmente, reflete o 
quanto a agência estava preparada para uma gestão 
“mais remota” e automatizada. Nas empresas 
onde já existe um processo e fluxo de trabalho 
bem consolidado, o impacto na produtividade será 
certamente positivo.

Em relação à comunicação com a equipe, muitos 
informaram que piorou, neste formato onde todos 
estão em trabalho remoto. Há um ganho em relação 
ao foco no trabalho, contudo, se perde os momentos 
de socialização, as conversas do café e as trocas de 
ideias, tão importantes no processo criativo. Além 
disso, há um sentimento de falta de controle pelo 
gestor, que pode ser aliviado investindo em reuniões 
de daily meeting, otimizando alguns processos, etc.

Luciano Loffi 
Operand

Precisamos melhorar nossa comunicação 
interna em ambientes externos, não estávamos 
acostumados a lidar com toda a empresa online. 
Precisamos investir mais em treinamentos para 
nossos colaboradores.

Respondente 122

https://www.operand.com.br/
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9. Caso for necessário 
desligar parte da equipe, 
provavelmente você irá:

Reduzir no máximo
10% da equipe

Reduzir 10 a 20%

Reduzir 20 a 30%

Reduzir 30 a 40%

Reduzir 40 a 50%

Reduzir acima de 50%

Não há previsão de redução

13,8%

18,7%

8,9%

2,5%

3,4%

2,0%

50,7%

O maior aprendizado é que as pessoas eram 
parte fundamental de todo o processo e hoje só 
reforçou isso. O planejamento vai ser cada vez 
mais galgado em como melhorar a equipe de 
forma multidisciplinar.

Respondente 68

https://www.operand.com.br/
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10. No pós-pandemia, você 
considera que a sua
agência irá adotar qual 
modelo de operação?

Percebi que a agência funcionou muito bem em home office, 
mas pretendo manter um formato HÍBRIDO, parte em home 
office e parte da equipe no escritório.

Percebi que a agência funcionou muito bem em home office, 
pretendo manter este formato de HOME OFFICE para toda a 
equipe e reduzir custos com estrutura física.

Percebi que a agência funcionou bem em home office, mas 
pretendo voltar ao ESCRITÓRIO com toda equipe.

Percebi que a agência não performou muito bem em home 
office, e não vejo a hora de voltar com toda equipe para o 
ESCRITÓRIO.

Ainda não tenho certeza se o modelo atual será adotado no 
futuro.

14,8%

45,3%
15,8%

10,9%

13,3%

https://www.operand.com.br/
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A maior parte 
dos respondentes 
irá adotar um 
formato híbrido, 
entre o escritório 
e o home office.
Isso demonstra a necessidade de redesenhar 
o modelo de negócio, reduzindo custos com 
estrutura física e tornando toda a operação 
mais dinâmica e facilmente escalável. Esta 
mudança continuará exigindo dos gestores 
uma grande habilidade em gestão de equipes 
remotas, uso de ferramentas integradas e 
indicadores de sucesso, ou melhor, seja qual for 
o local onde estão as equipes, é preciso ter o 
controle e visão de todo o processo.

Luciano Loffi 
Operand

https://www.operand.com.br/
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11. O que você acha que poderia 
ter feito antes e que poderia 
tornar a sua agência mais 
preparada para este momento?
*Questão aberta

1. Ter feito home office antes;

2. Investido mais no marketing da própria agência;

3. Cuidado melhor da gestão financeira;

4. Investido mais na gestão de pessoas e 
capacitação da equipe;

5. Se dedicado mais à gestão de processos do 
próprio negócio;

6. Investido mais na infraestrutura tecnológica e 
equipamentos para a equipe;

7. Feito um esforço maior na prospecção e 
aquisição de clientes;

8. Investido mais em planejamento;

9. Trabalhado melhor a gestão de relacionamentos 
com o cliente.

https://www.operand.com.br/
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“Poderia ter AJUDADO os profissionais 
a terem equipamentos e conexões 
de internet adequados para poderem, 
quando necessário, trabalhar em casa. 
Abrimos uma LINHA de crédito para 
os colaboradores em um fornecedor 
de equipamentos, para que possamos 
montar suas máquinas e comprar 
periféricos, que serão pagos pela 
agência e parcelados em folha para 
toda a equipe.”

- Respondente 126

“Sempre adotamos uma política de 
suporte financeiro para momentos 
de crises e emergências. Esse 
procedimento ficou zerado em função 
da crise que já vinha acontecendo 
e corroendo aos poucos. Com a 
pandemia, o que tínhamos de reserva 
acabou. Mas essa prática é bem 
interessante e vamos procurar voltar a 
ter essa reserva para as emergências.

- Respondente 103

“Poderia ter preparado melhor a equipe 
para atuar de forma mais estratégica 
frente aos problemas. A partir do 
momento que voltamos a nossa 
operação para trabalhar 100% em prol de 
vendas, os resultados de nossos clientes 
melhoraram e nós também conseguimos 
vender mais.”

- Respondente 107

“Estruturado processos, inclusive 
processos em relação a reuniões de 
projeto, equipes e gestão.”

- Respondente 108

“Deveríamos ter feito um trabalho mais 
eficaz de endomarketing e planejamento 
de comunicação da própria agência   

- Respondente 135

Comentários dos 
respondentes

https://www.operand.com.br/
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12. Quais aprendizados 
você está vivenciando neste 
momento que poderão lhe 
ajudar nos planejamentos 
futuros da sua agência?
*Questão aberta

1. Home office funciona;

2. A Transformação Digital veio com tudo;

3. O Planejamento não pode ficar pra depois;

4. A Gestão financeira é de extrema importância;

5. É necessário investir em pessoas;

6. Deve-se cuidar muito bem da gestão do 
relacionamento com o cliente

7. Sempre é possível inovar e encontrar 
oportunidades

https://www.operand.com.br/
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Comentários dos 
respondentes

“Aprendi principalmente sobre a 
flexibilização do trabalho presencial/
home office, que provou que 
funciona sim, e que me faz pensar na 
possibilidade de eventual contratação 
de colaboradores remotos, o que 
faz com que não tenhamos que nos 
limitar territorialmente, mas permite 
integrar funcionários do país inteiro. 
Além disso, fica clara a necessidade 
de estruturação de processos mais 
claros e de um modelo escalável de 
trabalho.”

- Respondente 108

“Aprendemos que a equipe 
precisa estar pronta para atuar 
como GESTOR, o mercado pede 
profissionais atentos a todos os 
aspectos do marketing. Processos 
bem definidos possibilitam a 
mudança do jogo.

- Respondente 107

“Na última crise aprendemos que 
devemos ser mais rápidos em fazer 
mudanças financeiras e acho que 
isso funcionou muito bem agora. 
Nesta crise acredito que cada vez 
mais o caixa é importante para 
manter a coisa acontecendo.”

- Respondente 193

“Aprendizado de buscar a redução 
de custos em várias frentes que não 
afetem a força motriz da empresa 
que são os colaboradores, e a busca 
pela lucratividade acima da busca 
pela expansão.”

- Respondente 202

“A transformação digital é uma 
realidade que já batia a nossa porta, 
mas havia incrédulos. Agora é uma 
realidade. Quem não se adaptar, 
morre!”

- Respondente 173

https://www.operand.com.br/
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“O maior aprendizado neste momento 
é que nós agências temos que buscar 
condições mais justas com os setores 
de compras e marketing das grandes 
corporações, como: concorrências 
mais transparentes, briefings mais 
detalhados, negociação de prazos de 
entrega de propostas e de prazos de 
pagamentos, pagamento de projeto, 
dentre outros.”

- Respondente 68

“Aprendemos que tudo é possível, basta 
só querer fazer. Se abster de velhas 
práticas não tão rentáveis, pensar fora 
da caixa. Reestruturação de modelo 
desde físico a gerenciamento da 
equipe.

- Respondente 76

“Negociações com clientes. Em um 
primeiro momento, o susto do mercado 
foi muito grande, tivemos diversas 
negociações nas quais fomos muito 
“parceiros”, porém, se colocar no lápis, 
acabamos cedendo mais do que o 
necessário com algumas empresas. 
Ou seja: estruturar melhor antes de 
tomar decisões pensando somente no 
cliente.”

- Respondente 50

“Aprendi que uma equipe comprometida 
move montanhas!”

- Respondente 164

As agências têm aquilo que as empresas compram: 
O MARKETING, e não dão o devido valor. Esse é, sem 
dúvida alguma, mais um viés positivo que essa crise 
proporcionou. As agências entenderam a importância 
de fazer o próprio marketing, de cuidar da imagem, 
cuidar do time e das estratégias comerciais. Que 
essa seja mais uma mudança que vem pra ficar.

Rodrigo Maciel
Agência500k

https://www.operand.com.br/
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“A pandemia tem atingido seriamente diversos segmentos de mercado e as 
agências de publicidade, de qualquer segmento e tamanho, não sairão ilesas. 
Nesse momento crítico, é compreensível que gestores estejam focando seus 
esforços em salvaguardar, na medida do possível, a saúde financeira das suas 
agências. Medidas necessárias e urgentes como: reduzir equipes, renegociar 
salários, postergar pagamentos de impostos, e aderir a pacotes de estímulos 
governamentais. Mas vale considerar que a comunicação entra no rol das 
prioridades estratégicas no enfrentamento da crise para todos os setores.

Muito embora equilibrar as contas permaneça 
como uma prioridade de gestão na crise, é 

necessário que as marcas e as empresas não 
percam de vista as ações que possam alavancar 

a demanda por produtos e serviços.

Por meio da comunicação, pode-se atuar na prioridade número um: não sumir de 
cena. Marcas que se tornarem esquecidas durante a crise terão menos chances 
de retomarem seus lugares junto à preferência do consumidor quando tudo voltar 
ao normal. Um estudo recente da Kantar aponta que as marcas que investem 
mais durante as crises crescem até 5 vezes mais do que as outras. Em sintonia 
com a gravidade da situação, e em um mercado altamente complexo e em queda, 
uma das principais tarefas parece ser demonstrar, de modo inequívoco, empatia 
e solidariedade com colaboradores, fornecedores e consumidores.

A crise vai passar, mas as sequelas podem ser irreversíveis.

Ainda que estejamos numa crise sem precedentes —e, talvez, justamente 
por causa dela— não é estratégico estabelecer como prioridade absoluta o 
foco na economia e na lucratividade dos negócios. A acirrada competição 
que caracteriza o contemporâneo evidencia a estreita inter-relação entre o 

ANÁLISE DO CONVIDADO 
Silvio Soledade, da APP

https://www.operand.com.br/


23

econômico e o social, o público e o privado, o individual e o coletivo. Exige-se 
que as empresas atuem de modo socialmente relevante e responsável.

Assim, algumas questões se fazem necessárias para reflexão e no 
enfrentamento desta crise que abalou todos os setores, incluindo o de 
comunicação e propaganda: 

• Que medidas têm sido tomadas para garantir a segurança 
física, emocional e financeira de seus colaboradores, 
fornecedores e parceiros?

• De que modo sua empresa tem contribuído no esforço coletivo 
para fazer frente às dificuldades que se impõem?

• Que soluções sua empresa oferece para ajudar a enfrentar os 
novos desafios?

• Quais as condições que seus colaboradores terão para 
continuarem a ser produtivos trabalhando em home office?

• Em termos de tecnologia, até quanto sua empresa está 
disposta a investir para que a qualidade dos seus serviços não 
seja comprometida com o trabalho à distância?

• Como intensificar e fortalecer a relação com seus clientes no 
momento em que, inclusive eles, estão repensando sua forma 
de atuação? 

Essas são algumas das perguntas que deverão ser feitas e que devem ser o 
foco de uma ação bem estruturada, efetivamente útil e oportuna.”

https://www.operand.com.br/


“Participar desta pesquisa foi de extrema importância para nós do Clint. 
Trabalhamos diariamente com as agências e vimos de perto os desafios que 
elas estão enfrentando durante a pandemia e os impactos que isso implica nos 
seus negócios.

A pesquisa oferece ao gestor de agências uma visão sistêmica do panorama 
atual do setor, e insights preciosos para a tomada de decisão e alinhamento do 
plano estratégico das empresas para os próximos meses.

Em relação aos dados compilados, podemos observar nitidamente uma 
mudança forte de cultura nas agências, o trabalho remoto veio para ficar e 
boa parte das agências alegam que pretendem mantê-lo, mesmo que seja um 
modelo híbrido.

Na gestão, a estruturação dos processos do negócio, controles de KPI, 
planejamento financeiro, gestão e capacitação de pessoas foram alguns dos 
pontos mencionados pela maioria dos gestores que afirmam que poderiam 
ter tido maior atenção a eles e que isso certamente tornaria sua agência mais 
preparada para este momento, ou seja, uma lição importante sobre o que fazer 
diferente a partir de agora.

Em geração de demandas podemos observar um aumento considerável na 
procura por gestão de redes sociais e mídias pagas, mostrando que o digital 
tornou-se parte fundamental de estratégias para geração de negócios.

Sem dúvida, toda crise gera um mundo de oportunidades, sejam elas para o 
aperfeiçoamento do seu negócio ou até mesmo a mudança de velhos hábitos, 
mas uma coisa é certa, vivemos novos tempos, o novo normal já é parte das 
nossas vidas e dos negócios, e quem estiver melhor preparado e aberto ao novo 
passará por tudo isso e estará apto para dar saltos ainda maiores.”

ANÁLISE DO CONVIDADO 
André Bernet, CEO do Clint
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