
A Nova Expressão passou a integrar uma nova network 
de media internacional, a Local Planet. Para trás fica 
a estrutura internacional Columbus Media, entretanto 
extinta. Este é o ponto de partida para a entrevista a 
Manuel Falcão, director-geral da agência, em que apre-
senta as novidades e analisa o panorama dos media em 
Portugal, nomeadamente o segmento das publicações 
de economia, o crescimento da audiência dos canais 
por cabo e o combate dos publishers nacionais aos 
gigantes Facebook e Google.

Meios & Publicidade (M&P): A Nova Expressão 
faz agora parte de uma nova network de agên-
cias independentes. Que mudanças são estas?
Manuel Falcão (MF): A Columbus Media International 
deixou de existir a meio do ano passado. Houve um 
movimento de uma série de agências que tinham inte-
grado a Columbus e de outras novas agências para 
criar uma estrutura mais formal e mais organizada, 
que foi lançada há poucos dias e que se chama Local 
Planet. A Local Planet é uma network internacional de 
agências independentes com duas estruturas centrali-
zadas: uma para o continente americano e outra para a 
Europa. A parte europeia ficará sedeada em Londres 
e o CEO será Martyn Rattle, um executivo deste meio 
com larga experiência internacional. A Local Planet 
vai agrupar agências que têm operações em 40 terri-
tórios. Seremos perto de três mil pessoas na network 
com capacidades técnicas avançadas e com uma 
facturação global superior a 10 mil milhões de dólares. 
Pensamos que irão muito rapidamente aderir novas 
agências. A Nova Expressão tem o prazer de ter sido 
convidada para ser um dos 17 accionistas fundadores 
da Local Planet. Seremos, portanto, o braço português.

M&P: Qual é a percentagem accionista das 
agências?
MF: Varia conforme os territórios, a importância e peso 
dos respectivos mercados. São percentagens que vão 
desde um a dois por cento até aos 15 por cento. No 
nosso caso é de um por cento. 

M&P: Funcionará como uma network de 
um grande grupo ou para já não existe essa 
ambição?
MF: Existe essa ambição de conseguirmos ter uma 
resposta competitiva em relação ao que os clientes 
internacionais normalmente procuram numa estrutura 
desse género, ou seja, a certeza de que, ao entre-
garem-nos os seus investimentos de media, eles são 
tratados com cuidado nos diferentes territórios por 
equipas profissionais que sabem o que é melhor. O 
facto de a Local Planet ser uma network mundial, mas 
com um posicionamento muito local, muito baseado na 
experiência das maiores agências independentes de 
cada país, vai acabar por possibilitá-lo. Na realidade, a 
Colombus nunca tinha conseguido ter clientes globais. 
A ambição da Local Planet é ter clientes globais e 

contas alinhadas internacionalmente. O nosso objec-
tivo é também possibilitar que empresas portuguesas 
nossas clientes consigam ter apoio à sua internacionali-
zação e à expansão nos mercados europeus, africanos, 
asiáticos ou no continente americano, onde a Local 
Planet tem presença.

M&P: O objectivo a curto prazo será então 
que a Local Planet comece a ser chamada por 
clientes internacionais para concursos?
MF: Exactamente. Há muitas consultas internacionais 
de clientes multinacionais que têm o planeta dividido 
em territórios, como o europeu ou o continente ameri-
cano, que normalmente são tratados separadamente. 
A Local Planet está a fazer esforços para ser integrada 
nos vários pitchs que estão a decorrer neste momento. 

M&P: A Nova Expressão sente que é penali-
zada pelos clientes por ser uma agência 100 
por cento nacional? Faço a pergunta fazendo a 
ligação para um caso recente, o do Turismo de 
Portugal, em que a primeira versão do concurso 
da conta de meios digitais tinha umas regras 
que pareciam feitas à medida das agências 
multinacionais. Puxo até o assunto porque o 
Turismo de Portugal é vosso cliente.
MF: É nosso cliente, ganhámos a consulta pública há 
quatro anos e o contrato ainda decorre durante este 
ano. Também concorremos a essa nova consulta, por 
isso estamos coibidos de nos pronunciar. Voltando 
ao outro lado da pergunta, a questão é mais esta: os 
clientes que temos não nos penalizam por sermos uma 
agência portuguesa ou por não fazermos parte de um 

grupo internacional. O que acontece, às vezes, é que 
alguns grandes clientes olham para nós e pensam que 
podemos não ter o músculo para competir em pé de 
igualdade com algumas multinacionais. De facto, até 
temos músculo. Somos sócios em Portugal da Power 
Media, uma das grandes centrais de compra, e não 
existe, verdadeiramente, esse problema de dimensão. 
Costumo dizer que se fizéssemos o exercício de pegar 
nos clientes das agências e retirássemos os alinha-
mentos internacionais, a Nova Expressão, que está 
em 12º ou 13º lugar no ranking MediaMonitor, depen-
dendo dos meses, estaria certamente na parte de cima 
da segunda metade do top 10. Nós chegamos a 1 de 
Janeiro de cada ano e não temos um orçamento de 
alinhamentos internacionais. Essa é uma questão que 
nos obriga a um esforço permanente e constante de 
new business. É um desafio podermos trabalhar com 
empenho para grandes e médias empresas nacionais, 
que são o núcleo dos nossos clientes e que nos têm 
ajudado a crescer ao longo dos anos.

M&P: Quer dizer com isso que os seus colegas 
das multinacionais estão acomodados às 
contas de alinhamento?
MF: Quer dizer que têm uma vida mais fácil a 1 de 
Janeiro do que a que nós temos. Eles sabem-no.

M&P: O perfil dos vossos clientes acaba por 
ser diferente do das outras agências. A Nova 
Expressão fechou 2015 no 12º lugar no ranking 
MediaMonitor, mas tem um investimento 
muito grande em imprensa. É, aliás, a agência 
de meios cujos clientes investem mais em 

“As multinacionais têm 
uma vida mais fácil a  
1 de Janeiro de cada ano”
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