
Agências:
de solistas a regentes
A agência de publicidade que quiser se manter relevante no futuro tem que fornecer a seus clientes
muito mais do que criação, pesquisa e compra de mídia: deverá oferecer um pacote estratégico de
serviços integrados de marketing que levem diretamente à venda para os públicos dos anunciantes
JOSÉ PAULO SANT'ANNA

Um pianista cujo talento no
passado era reconhecido por
suas apresentações-solo e que
passa a enfrentar o desafio de
agradar ao público regendo uma
orquestra. A analogia entre a
evolução ocorrida na carreira
de um músico que se transfor-
ma em maestro e a enfrentada
pelos publicitários na última
década pode parecer estranha às

pessoas alheias aos segredos da
indústria da comunicação, mas
é aceita com poucas ressalvas
entre os dirigentes das grandes
empresas do ramo.

Um breve resumo ajuda a
entender a comparação. Até
o início dos anos 90, o "piano"
que o publicitário utilizava para
agradar ao público era a mídia
de massa. Uma boa idéia criativa

que fizesse sucesso em televi-
são, rádio, jornais ou revistas
era suficiente, na maioria dos
casos, para fortalecer marcas e
rendia muitos dividendos para
as agências.

Hoje, os dirigentes das agên-
cias enfrentam novos desafios. O
talento continua imprescindível.
Ter boas idéias talvez seja o bem
mais precioso da publicidade.

Mas não basta mais divulgá-las
apenas pelos meios de massa
tradicionais. As boas idéias
precisam vir acompanhadas
de "partituras" que façam com
que os vários "instrumentos" de
divulgação disponíveis atuem
de forma afinada a favor das
marcas.

Esses instrumentos são os
meios de comunicação tradicio-

nais, os veículos que surgiram na
última década — em especial a
internet — e as atividades que
ficaram conhecidas como de
"no media" ou "below the line".
"Essa reivindicação tem nome
e discurso pronto. Chama-se
comunicação 360°, ou comuni-
cação multidisciplinar", explica
Adriana Cury, chairwoman e
diretora executiva de criação
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Sérgio Amado: serviços integrados a partir de estruturas com uma única interlocução Ivan Marques: contamos com profissionais preparados para enfrentar a nova cultura

da McCann-Erickson, multina-
cional que mantém esse padrão
de serviços.

Nem todo maestro é obrigado
a tocar com a mesma desen-
voltura instrumentos de corda,
sopro e percussão. Da mesma
forma, as agências aptas a pensar
em estratégias integradas nem
sempre precisam prestar todos
os serviços ligados a diferen-
tes ferramentas de marketing.
Alguns grupos de comunicação
possuem estruturas completas.
"A idéia é oferecer serviços in-
tegrados a partir de estruturas
de atendimento que permitam
aos clientes resolver todos os
seus problemas por meio de uma
única interlocução", defende
Sérgio Amado, presidente do
Grupo Ogilvy, que há dez anos
aposta no modelo. Outras em-

presas do setor fazem parcerias
com prestadores de serviços
especializados.

REAÇÃO
A quantidade de novidades

e a velocidade alucinante com
a qual elas ocorreram assus-
taram o mercado publicitário
no início do século. Em meio
ao turbilhão causado pelo acir-
ramento da competitividade
do mercado, que racionou as
verbas dos anunciantes e fez
clientes passarem a cobrar de
forma exigente o retorno dos
investimentos, muitas outras
coisas aconteciam.

A evolução da mídia na vi-
rada do milênio foi bem mais
drástica do que as verificadas no
passado, quando, por exemplo,
as pessoas se surpreenderam ao

ouvir as primeiras transmissões
do rádio ou assistiram entusias-
madas às primeiras imagens da
TV. A multiplicação dos meios
faz com que as pessoas rece-
bam dezenas de mensagens em
questão de minutos. A internet
popularizou-se de forma es-
pantosa e causou perplexidade
em profissionais de agências,
veículos e anunciantes.

A evolução dos meios de
comunicação faz com.que as
pessoas não fiquem mais tão
suscetíveis às ações na mídia de
massa como no passado. Elas
passaram a ser bombardeadas
por mensagens comerciais exi-
bidas a todo instante das ma-
neiras mais insólitas. De quebra,
os consumidores ficaram mais
conscientes dos seus direitos
e ganharam mais possibilidade

de escolha de marcas com a
globalização.

Fatos como esses geraram
opiniões pessimistas. Alguns
especialistas em comunicação
acreditaram que a atividade so-
freria perda de relevância difícil
de ser revertida. Os otimistas, no
entanto, viram que os motivos
do possível desastre poderiam
transformar-se em oportuni-
dades de negócios. "Na minha
experiência, a relevância é filha
do resultado. Quando você se
faz importante para um cliente
através do seu serviço, você
tem alta relevância", resume
Alexandre Gama, presidente da
Neogama/BBH.

Gama está entre os que não
acreditam que a atividade che-
gou a sofrer riscos. "O mercado
se pauta por evolução, e não

por revolução. Lembro que :
marketing direto disse que a
propaganda de massa ia acabar
Lembro que o RP disse que a
propaganda de massa ia acabar
Lembro que no boom da internet
houve agência fazendo coletiva
para comunicar que todos -
funcionários estavam demitidos
off-line e contratados online",
questiona.

Em nome da evolução, os
dirigentes das principais agên-
cias garantem que reagiram às
intempéries corrigindo as rotas
necessárias para voltar a mere-
cer a atenção dos clientes. "Es-
tamos sintonizados na evolução
da indústria de comunicação e
já contamos com profissionais
preparados para enfrentar a
nova cultura", avalia Ivan Mar-
ques, sócio diretor da F/Nazca
Saatchi & Saatchi.

Nizan Guanaes, presidente
da África, ressalta que o fenô-
meno teve caráter internacional.
"No mundo inteiro o setor vem
se adaptando à atual realidade
de maneira bastante ágil. Está
surgindo uma nova geração de
agências", garante.

MODELOS
As agências de publicidade

devem ter sob o seu poder a
possibilidade de traçar as es-
tratégias de comunicação mais
pertinentes ao fortalecimento
das marcas de seus clientes,
defendem de forma unânime os
dirigentes das principais empre-
sas. Nem sempre isso é possível,
uma vez que muitos anunciantes
preferem manter tal domínio em
suas mãos. Conforme o perfil do
cliente e a estratégia que ele uti-
liza, o projeto pode até ficar nas
mãos de agências especializadas,
como as de marketing direto ou
promocional.

Para poder planejar tais es-
tratégias com competência, as
agências se adaptaram, cada
qual do seu modo. Algumas
atividades do dia-a-dia foram
valorizadas. Mais do que nunca,
tornou-se necessário conhecer
as particularidades dos segmen-
tos econômicos nos quais atuam
seus clientes, dissecar de que
forma as marcas são vistas por
seu público-alvo, descobrir seus
pontos fortes e fracos e explorar
as especificidades dos veículos
de comunicação e das ferramen-
tas de marketing disponíveis,
de forma que as campanhas se
tornem mais produtivas.

Para obter tais resultados,
cada agência procura trabalhar
com um modelo de atuação que
a destaque perante as concor-
rentes. Esses modelos podem
apostar em propostas originais
ou se aproximar dos padrões
tradicionais. Qualquer que seja
esse formato, dizem os especia-



listas, ele só funciona bem se os
profissionais responsáveis pela
sua execução estiverem bem
preparados. "Sensibilidade é a
palavra-chave para o publicitá-
rio hoje. Temos de usar muita
sensibilidade para descobrir os
problemas dos clientes e utilizar
os instrumentos que possam aju-
dar na realização do trabalho",
avalia Adilson Xavier, sócio e
diretor nacional de criação da
Giovanni,FCB.

Renato Lóes, presidente
da Leo Burnett, ressalta a va-
lorização dos integrantes do
departamento de planejamento.
"No passado, eles eram vistos
como especializados em pes-
quisa. Hoje, precisam conhecer
muito bem os possíveis pontos
de contato da marca com o con-
sumidor", defende. O mesmo
pensamento tem Flavio Conti,
diretor geral da DPZ. "O merca-
do mais competitivo aumentou
a importância do planejamento
estratégico", diz.

DIFERENCIAIS
Algumas agências inovaram

na montagem de suas estruturas
para atender às novas demandas
de forma diferenciada. Vários são
os exemplos. A África, no merca-
do há pouco mais de três anos,
encontra-se entre as que apre-
sentam particularidades. "Nós
não temos duplas de criação,
temos trincas. Além do redator
e do diretor de arte, contamos
com um especialista em web em
cada núcleo", informa Guanaes.
A agência também mantém uma
diretora de criação específica
para trabalhos voltados para a
rede mundial de computadores.
Outra novidade é a manutenção
de um time de diretores em Nova
York. "Eles ficam o tempo todo
antenados para descobrir e nos
informar sobre as novas tendên-
cias", acrescenta o dirigente.

Criada há poucos meses, a
Matos Grey nasceu composta
por três divisões. Além da de
publicidade, que trabalha de
forma parecida com as agên-
cias tradicionais, ela conta com
núcleos de consultoria e conteú-
do. "A unidade de consultoria
tem a missão de entender com
profundidade o comportamento
do consumidor", revela Silvio
Matos, presidente e diretor
geral de criação. Para cumprir
seu objetivo, a divisão avalia, de
forma criteriosa e com a ajuda de
pesquisas e estatísticas, tendên-
cias como hábitos e de que forma
os veículos de comunicação são
recebidos pelas pessoas, dentre
outros estudos.

Já o departamento de conteú-
do procura desenvolver mensa-
gens adequadas a um veículo
já existente ou, se for o caso, a
um especialmente criado para

Nizan Guanaes: realidade fazendo surgir uma nova geração de agências

as marcas dos clientes. Esses
conteúdos podem ser, por exem-
plo, um programa de televisão
com reportagens de interesse
para o público e que de alguma
forma fortaleça a imagem de
um produto ou o lançamento de
revistas customizadas. "Vamos
desenvolver projetos caso a
caso, a partir dos objetivos dos
clientes", conta Matos.

"Nos últimos anos, nós nos
centramos em quatro itens para
atender às novas demandas do
mercado", explica Luiz Lara,
presidente da Lew.Lara. Um de-
les foi o fortalecimento do núcleo
de planejamento e pesquisa, cuja
missão é investigar tudo sobre
as marcas a serem divulgadas e
conhecer as características de
seus consumidores e os detalhes
sobre a concorrência, a distri-
buição e as políticas de preços.
A montagem de uma área "no
media", que conta com 12 profis-
sionais voltados para gerenciar
todos os pontos de contato entre
marcas e consumidores, foi outra
providência.

Um terceiro aspecto foi o
surgimento de um núcleo de
internet, formado por nove espe-
cialistas que ficam o tempo todo
avaliando de que forma podem
maximizar o retorno dos inves-
timentos feitos na web pelos
clientes. "O quarto é trabalhar
sempre com brilho criativo e
procurar de maneira criteriosa
a melhor linguagem para as
marcas", conclui Lara.

A possibilidade de utilizar a
ferramenta Brand Asset Valua-
tor (BAV), desenvolvida pela
Young & Rubicam de Nova York
a partir de um investimento de
US$ 800 milhões, é o grande
diferencial da agência no Brasil,
segundo Sérgio Brandão, vice-
presidente de atendimento e
operações. O funcionamento da
BAV está apoiado na realização
de pesquisas quantitativas e
avalia quatro diferentes pilares: a
diferenciação da marca do clien-
te perante produtos ou serviços
concorrentes e a relevância, a
estima e a familiaridade com as

quais as marcas são percebidas
no mercado. "A BAV nos indica
os aspectos que temos de per-
seguir para conseguirmos os
melhores resultados nas campa-
nhas de comunicação", afirma o
executivo.

TRADICIONAIS
Enquanto algumas agências

procuram apresentar novidades,
outras apostam em fórmulas
mais próximas das tradicionais,
embora realizem de forma perió-
dica as adaptações necessárias
para operar dentro das exigên-
cias do mercado. Gama acredita
que o modelo de sua empresa
permanece simples na essência.
"Eu o chamo de '3 Ps': pessoas,
produto final e performance",
conta. O segredo está na quali-
dade em cada um desses '3Ps',
e não em alguma formatação
mirabolante. "Não acredito na
reinvenção da roda, acredito
que dá para fazer a roda andar
melhor em qualquer terreno.
Cada cliente tem um problema
diferente e as agências não
devem ter modelos rígidos para
resolvê-los", diz.

A F/Nazca Saatchi & Saatchi
chegou ao mercado há 12 anos
com estrutura diferenciada. Na
época, ela mantinha as Brand
Development Units (BDU's),
unidades em que profissionais

Silvio Matos: novo contexto com núcleos de publicidade, consultoria e conteúdo

de mídia e atendimento traba-
lhavam em parceria com os do
departamento de criação. De
três anos para cá, a estrutura
foi alterada. A agência passou a
operar com esquema de atendi-
mento próximo do adotado pela
maioria das agências.

"A adoção das BDU's foi be-
néfica para o nosso crescimento,
mas chegou um momento em
que tivemos de ter a coragem de
assumir que o modelo clássico
se tornou o mais adequado",
conta Marques. Um motivo da
mudança foi a necessidade da
ampliação dos setores de pla-
nejamento e pesquisa. Outro foi
que com as BDU's havia a inibi-
ção da perspectiva profissional
dos colaboradores da agência.

Em resumo, hoje se encon-
tram à disposição do mercado
variados modelos de agências.
Não se pode afirmar qual receita
agrada mais. Todas as estruturas
adotadas pelas empresas de
comunicação são válidas desde
que, é lógico, as estratégias
traçadas para os clientes frutifi-
quem bons resultados.

CASES
Nada traduz melhor as atuais

preocupações presentes no
trabalho das agências de publi-
cidade do que as estratégias de
comunicação traçadas de forma

Luiz Lara: plataforma de música e arte multimídia do
Nokia Trends é exemplo de resposta da agência às novas demandas

cuidadosa e que chegaram ao pú-
blico de forma vitoriosa. Alguns
cases de sucesso demonstram
a tese de que hoje se tornou
vitorioso o uso competente de
mensagens comerciais criadas
a partir de boas idéias e postas
em prática por meio dos mais
diversos pontos de contato entre
marcas e consumidores.

Uma plataforma de música
e arte multimídia, direcionada
ao público jovem e trabalhada
por meio de uma estratégia de
comunicação com conceito 360°.
Assim Lara define o Nokia Tren-
ds, projeto criado pela Lew,Lara
no final de 2003 com o objetivo
de diferenciar a marca Nokia
dos outros celulares em meio ao
público jovem.

O projeto baseia-se em gran-
des eventos realizados no Brasil,
Argentina, Colômbia e Europa.
Ele é divulgado por meio de
campanha nas mídias de massa,
promoções dirigidas ao trade e
aos consumidores, realização de
blitzes em pontos freqüentados
pelo público-alvo e produção
de material específico para os
pontos-de-venda, dentre outras
iniciativas. De acordo com nú-
meros fornecidos pela Lew,Lara,
somente uma das etapas do
evento, realizada na Praia do Fla-
mengo, reuniu mais de 200 mil
pessoas. O retorno estimado com
mídia espontânea já superou a
casa de US$ l milhão.

Outro evento musical de
sucesso, este sob a batuta da
F/Nazca Saatchi & Saatchi, é o
Skol Beats, megafesta anual de
música eletrônica realizada em
algumas das principais cidades
brasileiras e que conta com a
presença de atrações nacionais
e internacionais. A opção pela
música eletrônica se deu pela
identificação que ela traz entre
o público jovem, alvo da cerve-
jaria, e porque na época de sua
criação, em 2000, nenhuma mar-
ca ainda havia utilizado o tema.

Com divulgação feita por
meio de mensagens na mídia
e por outros expedientes de
marketing, o evento tornou-se
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conhecido e gera muita mídia
espontânea. Computando-se
apenas as praças de São Paulo
e Curitiba, seu público cresceu
de 18 mil pessoas em 2000 para
57 mil no ano passado.

O protetor solar Nívea Sun,
marca cuja divulgação está sob
a responsabilidade da África,
ganhou ação de comunicação,
no último verão, que merece
ser destacada pela estratégia
que envolveu várias iniciativas
simultâneas. Na mídia, foi criada
uma campanha que englobou
comerciais para TV, estrelados
pela modelo Gisele Bündchen,
spots em rádios, anúncios de
páginas simples e dupla para
revistas, banners e pop-up na
internet, outdoors e material
de mídia exterior. A agência
também assinou os materiais
promocionais criados para os
pontos-de-venda.

Fora da mídia, a campanha
adotou estratégia de divulga-
ção regional. Ela se concen-

trou na Bahia, em função da
importância do Estado como
pólo turístico no verão. Dentre
as ações realizadas, pode ser
apontado o serviço de delivery
em dois importantes hotéis de
Salvador, onde os hóspedes
tinham a facilidade de adquirir
os produtos da Nívea em seus
próprios quartos. Iniciativas
como o patrocínio no carnaval
ao Bloco Camaleão, comandado
pela banda Chiclete com Bana-
na, e o patrocínio de esportes
náuticos também fizeram parte
do projeto.

Também da África, pode ser
apontado o trabalho que vem
sendo realizado para o cliente
Gradiente. Em ações voltadas
para divulgar os diversos produ-
tos da marca, além de anúncios
na mídia impressa, a agência
utiliza várias ações diferencia-
das. Uma delas foi a presença
da empresa na edição deste ano
do Big Brother Brasil, programa
da Rede Globo. Em um dos epi-

sódios, os participantes tiveram
a oportunidade de mostrar seus
"dotes artísticos" com a ajuda
do DVDokê da marca. A agên-
cia também lançou na web uma
série de seis capítulos fumada
com a câmera do novo celular
do anunciante.

Plávio Conti destaca o traba-
lho realizado pela DPZ para di-
vulgar a marca do amaciante de
roupas Mon Bijou, da Bombril.
Com o conceito "Me aperta, me
cheira, me chama de Mon Bijou",
a campanha tem como principal
meio de divulgação a televisão,
que concentrou 70% das verbas.
No veículo, o destaque fica por
conta de um filme que tem como
protagonista o cantor Wando.

O restante da campanha irá
contemplar revistas e rádio, além
de ações paralelas que envolvem
iniciativas como motivação de
equipes de venda, colocação de
jingle nas rádios específicas de
redes de supermercados, espe-
ra de ligações feitas ao SAC da

Bombril e até a divulgação do CD
e de shows do artista. "Um des-
ses shows foi realizado na fábrica
da Bombril de São Bernardo do
Campo e fez muito sucesso",
conta Conti.

O conceito da campanha
que vem sendo veiculada pela
Giovanni,FCB para divulgar os
serviços de revisão programada
mantidos pelas concessionárias
da Fiat tem como protagonista
o personagem Gino Passione,
que estreou ao lado dos atores
globais Priscila Fantin e Wagner
Moura. O Gino é um boneco de
pelúcia apresentado como al-
guém apaixonante e que todos
conhecem, admiram e confiam.
Outras atividades em paralelo
fazem parte da campanha,
dentre elas o blog do Gino, atu-
alizado diariamente e que vem
recebendo número de visitas
considerado bastante satisfató-
rio pela agência.

Stefano Zunino, CEO da
JWT, aponta como diferencial o

projeto criado pela agência para
as pastilhas Benalet, produto
do laboratório Pfizer. A ação
utiliza o patrocínio do Coral
Paulistano como forma de suge-
rir ao cliente a importância do
produto para manter a garganta
saudável. Além do patrocínio,
que implica presença da marca
em apresentações do coral e
em todo o seu material de di-
vulgação, o projeto conta com
a veiculação de mensagens na
mídia de massa.

Exemplos de sucesso surgi-
dos a partir de estratégias de co-
municação especialmente cria-
das pelas agências nos permitem
fazer nova remissão à metáfora
que associa a carreira dos publi-
citários à dos músicos. O retorno
financeiro dos investimentos
feitos em ações integradas soa
ao ouvido dos anunciantes como
canção executada por orquestra
composta por bons músicos e
regida com competência por um
talentoso maestro.

A mídia não é mais a mesma
Conhecer as possibilida-

des oferecidas pelos meios de
comunicação e utilizá-las de
forma a merecer a atenção dos
consumidores virou sinônimo
de sucesso para os publicitários,
independentemente da área de
atuação de suas agências. "Um
profissional que hoje beire a
perfeição alia talento criativo
com paixão pela mídia", opina
Nizan Guanaes, presidente da
África.

Tal conhecimento requer
muita atenção, pois os meios
de comunicação vêm sofrendo
forte evolução. O fato mais
surpreendente da última déca-
da, sem dúvida, foi a populariza-
ção da internet. Nesse período,
a web passou de novidade a
veículo acessado por porcenta-
gem significativa da população
global.

No Brasil, esse fenômeno
também ocorre, mas de forma
mais moderada. Alguns espe-
cialistas fazem ressalvas em
relação à sua penetração nos
públicos de menor poder aqui-
sitivo, aqui ainda distante da
alcançada nos países de econo-
mia avançada. Stefano Zunino,
CEO da JWT, lembra que essas
camadas da população, cujo
poder de compra não deve ser
subestimado, ainda concentram
com força suas atenções nas
mídias tradicionais.

Mesmo com a ressalva, não
restam dúvidas. Todos apostam
que a rede mundial de compu-
tadores ganha poder a cada dia.
A versatilidade espantosa do
veículo reforça essa idéia. São
múltiplas as possibilidades de
usá-la em ações de marketing.
Ela se mostra competente meio
de publicidade — o retorno da

veiculação de banners criados
com talento é exemplo disso.
Com o uso adequado do correio
eletrônico, pode ser instrumento
de marketing direto poderoso. É
ótima opção para ações promo-
cionais. Permite divulgar marcas
através de endereços criados
especificamente para tal. Pode ser
aproveitada de modo eficiente em
ações no trade ou em campanhas
de marketing de incentivo.

Em resumo, é possível dizer
que o limite de utilização da
internet vai até onde chega a
criatividade dos profissionais que
trabalham para desenvolvê-la. E
as agências não discutem essa
afirmação, ainda que atuem de
maneira distinta para criar ações
no meio. "A web não precisa de

departamentos segmentados, já
está incorporada nas unidades de
operação da JWT", informa Zu-
nino. "Temos um núcleo de nove
profissionais especializados na
rede que trabalham no desenvol-
vimento de ações de marketing de
relacionamento", conta Luiz Lara,
presidente da Lew,Lara.

VEÍCULOS TRADICIONAIS

A evolução também atingiu os
meios tradicionais. A televisão,
o mais popular deles, é exemplo
claro. A disseminação da TV por
assinatura multiplicou o número
de emissoras, aumentando de
forma drástica a possibilidade de
utilizar a mídia com mensagens
segmentadas.

O avanço da tecnologia também

provocou alterações nos hábitos dos
telespectadores. Até a populariza-
ção do controle remoto dificulta a
penetração das propagandas no
público. Por conta disso, fazer ações
de merchandising em atrações
variadas virou necessidade. De-
partamentos especializados foram
criados pelas redes de televisão,
que inserem mensagens comerciais
em novelas e outros programas sem
cerimônia alguma.

Na mídia impressa, as possi-
bilidades de uso dos espaços co-
merciais também se multiplicam.
Revistas com grande circulação
podem oferecer anúncios persona-
lizados a cada um de seus milhares
de clientes. A utilização de forma-
tos, aromas e texturas diferencia-
dos são opções hoje possíveis de
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ser adotadas com o objetivo de
atrair os públicos-alvo.

Além dessas alternativas,
gerar conteúdo para os veí-
culos já existentes ou criados
especialmente para divulgar
determinadas marcas vem se
tornando tendência. A agência
Matos Grey, por exemplo, foi
fundada com divisão especiali-
zada em desenvolver projetos
de conteúdo, como programas
de TV ou revistas customizadas.
A África estuda criar um depar-
tamento de entretenimento,
com finalidade similar.

FUTURO
O impressionante avanço da

tecnologia dá a sensação de que
a velocidade da evolução dos
veículos deve se manter aluci-
nante. Novas dúvidas chegam
com a popularização de meios
cuja utilização como ferramen-
ta de marketing ainda pode
ser apontada como incipiente.
O espantoso crescimento da
venda de celulares demonstra
o grande potencial desses apa-
relhos como instrumentos de
relacionamento entre empresas
e consumidores. Computadores
portáteis e palmtops seguem o
mesmo caminho.

Pensando em prazos um
pouco mais longos, outras ques-
tões intrigam os especialistas.
Qual será o formato dos comer-
ciais quando as vendas diretas
durante as transmissões de TV
digitais puderem ser concreti-
zadas de modo corriqueiro? Da-
qui a alguns anos haverá espaço
para veículos produzidos em
papel? Sem dúvida, os profis-
sionais do mercado publicitário
precisarão continuar atentos
para não ser pegos de surpresa.
"A nós não cabe outra iniciativa,
a essência de nosso trabalho
sempre foi adaptação. Temos
de estar adiante da transfor-
mação", analisa Adilson Xavier,
diretor nacional de criação da
Giovanni,FCB. (JPS)
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