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O ano era 1997 e a novidade da vez era a Internet – hoje 
nossa “velha” conhecida –, saindo das salas de professores 
universitários e entrando na vida das pessoas. Nomes como 
Netscape, AOL, Zipmail, Eudora e Regra1, começavam a 
contar uma história que nem os mais visionários poderiam 
imaginar no que se transformaria – e transformou. Muito me-
nos dois recém-formados do curso de Publicidade e Propa-
ganda do Instituto Metodista de Ensino Superior, atual Univer-
sidade Metodista do Estado de São Paulo, que com mais dois 
amigos montaram um estúdio para criar sites, animações em 
Macromedia Flash e as primeiras experiências com modela-
ção de dados e formulários interativos. 

“Não dá para esquecer esse tempo! Foi a partir daí que tive a 
noção de como transformar ideias em algo realizável”, lembra 
Marcelo Sarro, atual Sócio-Diretor da Sarro Comunicação, com 
um misto de empolgação e nostalgia. “Desses anos surgiram 
trabalhos marcantes como o site do Shopping Metrópole, que 
na home tinha uma réplica do relógio “analógico” da sua fa-
chada sincronizado com a hora do sistema; também desse pe-
ríodo desenvolvemos o primeiro catálogo virtual da Porcelana 
Schmidt com um sistema CMS onde era possível administrar o 
conteúdo do site, enorme inovação para a época”. 

Depois de cinco anos, a necessidade de buscar novos de-

-
da com a abertura da empresa. “Apesar da experiência em 

me vi na posição de administrar e empreender sozinho uma 
empresa que tinha como missão e DNA unir Comunicação 
& Tecnologia”, conta. A história não se difere muito do início 

formar carteira se vender para o para o mercado. 

criava os motes e layouts, montava a proposta e saia para 
reuniões, amparado só por Deus, mas aos poucos as coisas 
foram acontecendo. Hoje, a Sarro Comunicação Digital se or-
gulha de manter clientes e parceiros desde o começo de sua 
jornada, além de ter auxiliado mais de uma centena de em-

presas a desenvolver seus projetos, dentro e fora da Internet, 
tendo a indicação como formato de prospecção”, garante 

muito bom em falar de si mesmo ou aparecer.

Sarro conta, ainda, que o segmento das Agências de Comuni-
cação sofreu grandes transformações durante os anos e que 
se adaptar a ele foi indispensável para se manter no merca-
do. “Era normal manter em carteira 12, 15 cientes e com isso 

um faturamento real na casa. Agora as coisas não são mais 
assim, os valores pagos e as negociações atuais inviabilizam 

-
delos das Startups, mantemos um Head de Design, de Tec-
nologia, de Planejamento e gerenciamos times de produção. 
A cada dia nos especializamos mais em modelos de trabalho 
Scrum [um modelo de desenvolvimento ágil de software] e 

deixar de lado a pluralidade e habilidades da equipe. Dessa 
forma, conseguimos atender 10 clientes em carteira e 4 pro-
jetos próprios, além de alguns jobs mensais”.

AGÊNCIA ABC

movida por Tecnologia – desde 
quando ela era novidade
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Atualmente, a Sarro Comunicação Di-
gital oferece produção nas áreas de 
Design, Construção de Websites e apli-
cativos, Sistemas on-line, SEO e Links 
Patrocinados, mas possui na sua área 
LAB a grande inovação, desenhando 
negócios em conjunto com seus clien-
tes. “São operações que unem Comu-
nicação & Tecnologia para resolver pro-
blemas ou abrir novas oportunidades 
comerciais. São sistemas web, aplica-
tivos, portais, ferramentas de gestão e 
automação que não se vangloriam pela 
sua complexidade no desenvolvimento, 
mas sim pela sua capacidade de entre-
gar o que propõe”, explica.

Marcelo analisa que o trabalho na co-
-

tante mutação pela qual a área passa. 
“Precisamos entregar sempre algo 
novo, diferente e que traga resultados. 

motivação para isso, por isso, manter 
no time pessoas de várias especialida-
des ajuda a dar o algo mais que o clien-
te precisa”, frisa - o que talvez seja um 
conselho valioso. 

E destaca o que parece ser um dos 

região: “É que certo os clientes preci-
sam acreditar na assessoria da agên-
cia. Por característica, não é a maioria, 
mas os gestores das empresas da re-
gião têm uma necessidade de colocar 
a urgência na frente do processo e se 
valer do estereotipo do bom, bonito e 
barato. A região do Grande ABC preci-
sa acreditar mais no potencial empre-
endedor, unir, fomentar, criar centros de 
excelência. Não dá para viver de sobre-
nome de quem indica, precisa criar for-
ça para falar com os grandes centros e 
trocar experiências. E as universidades 
da região possuem grande importância 
nesse processo. Só assim o mercado 
de Comunicação e Tecnologia será 
mais valorizado”.

A Sarro Comunicação tem na sua his-
tória momentos marcantes como as 
campanhas para o Sincomércio ABC 
para difundir o site Mais Lojas ABC, 
plataforma de ofertas para o mercado 
da região, onde surgiu Vovó Nete, uma 
personagem criada pela agência, que 

As pessoas querem

compartilhar

suas opiniões!

GRUPO FOCAL

ANÁLISE DE DADOS

PESQUISA QUANTITATIVA

PESQUISA QUALITATIVA

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

CONTATO@NEOSEARCH.COM.BR

TEL: (11) 2374-3934

WWW.NEOSEARCH.COM.BR

I n t e l i g ê n c i a  M e r c a d o l ó g i c a



O ABC DA COMUNICAÇÃO | 201750

região ABCD de São Paulo. Campanhas para 
o Buffet Parmenion, VS Tech e Nayallan Arts 
também renderam impressões importantes na 
Internet e Mídia Urbana. 

Mas, como não poderia deixar de ser, os siste-
mas ganham destaque na preferência da equi-
pe. “Temos o Sistema Valorização, desenvolvido 
para a empresa Bilden Plataformas Aéreas, uma 
ferramenta de mídia social interna, onde os co-
laboradores podem ‘dar like’ em outros de sua 
equipe, gerando um ranking de reconhecimento 

cursos e prêmios educacionais. Toda a platafor-
ma foi desenvolvida para oferecer a interação 
entre os grupos”, detalha. “Academia Pós-ven-
da Assodeere (Associação dos Distribuidores 
de Máquinas Agrícolas da John Deere) é outra 
plataforma colaborativa que une todos os con-
cessionários para gerar conteúdo, oferecendo 

de manutenção e pós-venda da linha máquinas 
e equipamentos, diminuindo o tempo e propor-
cionando um ganho real, e tudo apenas com a 
colaboração”.

E já que Tecnologia é, aparentemente, a paixão 
da Sarro, as novidades não poderiam estar liga-
das à outra área. Segundo Marcelo, desde 2014 
a equipe vem voltando seus principais esforços 
para a construção de ferramentas próprias que 
otimizem as demandas de produção de seus 
clientes, para ele, isto iniciará uma nova fase de 

já nos próximos meses, da versão comercial da 
plataforma Vbuzz.

-
te de entregar o que o cliente procura e oferecer 
cupons de desconto e novidades. Ela deverá 

em geral, todo mundo esquece de apresentar ou 

já preparamos o VPAG e o VFAST para serem 
colocados em teste de viabilidade, mas isso é 
algo que ainda está em produção”.

Marcelo assegura que a Sarro Comunicação 
Digital está seguindo para o seu maior e me-

enfrentadas nos dois últimos anos no cenário 
econômico do país, segue para um modelo 
que resgata sua própria cultura: “A partir deste 
ano, começamos a atuar em um espaço de co-
working, para fomentar a mentalidade da inova-
ção e geração de novos negócios. Não dá para 

dos modelos. É voltar ao inicio com o mesmo 
frescor, mas com a cabeça de hoje para apos-
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