
O sapo e água em aquec
I

magine um sapo. Qualquer um.
Rajado e repulsivo ou verdinho e
simpático, assim como o Caco, do
Muppet Show. Agora, imagine um

caldeirão grande cheio de água fria.
Coloque o sapo dentro dele e sob ele,
acenda o fogo brando. Vai demorar,
mas a água vai esquentar. A sobrevi-
vência do sapo está em jogo. Se ele não
pular do caldeirão antes da água es-
quentar demais, ele já era. Essa histo-
rinha do sapo foi contada pelo publi-
citário inglês Andy Law, para explicar
porque tantos grandes publicitários,
criativos e de atendimento, estão sain-
do de grandes organizações para mon-
tar seus próprios negócios, mesmo que
isso signifique começar pequeno. Nos
primeiros meses deste ano, duas novas
forças da publicidade surgiram a par-
tir dessa mesma premissa: a nova G7
de Gustavo Paulus, vitaminada pela
presença de Luiz Fernando Vassão, Pe-
dro Cappeletti (ambos ex-Fischer
América) e Marcos Tibiriçá e a Fami-
glia, fundada por Átila Francucci, Fer-
nando Nobre (ambos (ex-JWT e Fis-
cher América) e Francisco Petros.

Novas mídias, novos
desafios e a velha
missão de fortalecer
as marcas e ajudar os
clientes a vender são
0 motor das agências
de publicidade que
estão surgindo

Por Andréa Ciaffone

"A burocracia das grandes agências
afasta as pessoas de serem criativas",
argumenta Law, que depois de traba-
lhar em diversas grandes agências do
primeiro time, em 1997 abriu a
St.Luke's, que foi considerada como a
grande inovação da propaganda ingle-
sa e européia nos anos 90 e que apenas
dois anos depois de fundada foi consi-
derada a melhor agência do ano na In-
glaterra. Law a vendeu. "O peso da es-

trutura mata o espírito empreendedor
e criativo e isso é como um suicídio
lento. Se o sapo não pular fora do cal-
deirão a tempo, ele morre. Continua a
ser um sapo, só que ele estará cozido",
completa o inglês que há dois anos
fundou a Law & Kenneth, em socieda-
de como Praveen Kenneth, que inau-
gura um novo e criativo modo de ser
uma grande agência multinacional,
sem o perigo de virar um mastodonte.
"Criamos o conceito de Global Nodal
Network, em que nos associamos a
agências independentes que operam
fora do modelo tradicional. Não é
aquisição. É cooperação voltada a en-
contrar soluções criativas e estratégicas
que levem os clientes a atingir seu ob-
jetivo", esclarece.

"Não baseamos a formação da nos-
sa rede em poder econômico — na
compra de agências pelo simples fato
de que isso nos faz crescer — e sim em
excelência criativa. Por isso, fazemos
questão de nos associar a empresas
que mantenham seu vigor criativo
mesmo dentro da rede", diz Martin
Smith, hoje CEO da Law & Kenneth e



imento
que foi um dos fundadores da BBH.
Para o dono da Avalanche!, João Fer-
nando Camargo (ex-vice-presidente
criativo da Lowe), a oportunidade de
participar da rede internacional é es-
pecialmente bem-vinda porque não
diminui — ao contrário, amplia — a
latitude criativa da agência e o concei-
to sobre o qual ela se baseia que, se-
gundo ele é buscar o melhor para o
cliente tanto nas mídias tradicionais
quanto nas novas. "Nos últimos anos,
empresas líderes de quase todos os se-
tores reestruturaram e reinventaram
seu negócio. Isso também precisava
acontecer na propaganda. Foi assim
que nosso conceito de global nodal
network baseado na independência
das células surgiu", diz Kenneth. "Ou
seja, percebemos que a água estava es-
quentando", completa Law.

Um dos indícios de que a tempera-
tura está menos que confortável tam-
bém para alguns clientes é que estas
agências da safra 2006 afirmam ter no
seu DNA uma preocupação estratégi-
ca com o negócio do cliente e maior
intimidade com os gestores. "Está fal-

Ao lado, Gustavo, Tibiriçá, Capeletti e Vassão, da G7: criadores
de leões de Cannes. Acima, da Law & Kenneth, Andy e Martin
ladeando João Fernando, da Avalanche. Todos eles saltaram do
caldeirão antes da fervura.

tando ousadia na publicidade e a ra-
zão para isso é que o contato entre
agência e empresa está sendo realizado
pelo escalão intermediário, que nunca
ousa para não perder o emprego", diz
Átila Francucci." Nossa intenção na
Famiglia é trabalhar com os decisores
da empresa. A questão de imagem de
marca é importante demais para não
ser tratada pelo primeiro escalão da
empresa e da agência", defende o cria-
tivo que coleciona prêmios e foi o res-
ponsável pelo lançamento da campa-
nha da cerveja Nova Schin em 2003,
ainda na Fischer América. Depois de
uma passagem pela vice-presidência
criativa JWT em que tirou a agência
do jejum de leões em Cannes, Fran-
cucci volta a cuidar de Nova Schin,
uma vez que a cerveja é a primeira
grande conta da Famiglia. "Nossa
agência se baseia em dois vetores: ne-
gócios e criação. A idéia é trabalhar
sempre com soluções altamente criati-
vas", completa o publicitário.

Fundada por Gustavo Paulos em
abril de 2002, a G7 começou com um
grande cliente de mídia: a maior ope-
radora de turismo do Brasil: a CVC de
Guilherme Paulus, pai de Gustavo. Em
menos de dois anos de atividade, a
agência que está em 23° lugar no ran-
king Ibope Monitor das 30 maiores
agências do País, à frente de nome tra-

dicionais como W/Brasil, TBWA, Grey,
MPM e Loducca, resolveu fazer uma
ofensiva no sentido de ganhar ainda
mais espaço e prestígio ao incluir no
mix de sócios o trio Vassão (atendi-
mento e planejamento), Cappeletti
(criação) e Tibiriçá (marketing estra-
tégico). "A idéia aqui é trabalhar jun-
to com o cliente, reinventando seu ne-
gócio, criando estratégias e executan-
do campanhas", diz Vassão. Para Pe-
dro Cappeletti, que "cria" 20 leões de
Cannes em cima da lareira, a G7 traz
a oportunidade de poder ser criativo
"desde o início". "Nas estruturas mais
tradicionais o que acontece é que al-
guém aparece com um briefing e traz
um monte de soluções já tomadas. Is-
so atrapalha o trabalho criativo. Na
verdade, prefiro ser criativo desde o
início do processo, desde a identifica-
ção do problema e não apenas na exe-
cução de uma solução, o que, no fun-
do é fazer o serviço pela metade", de-
sabafa Cappeletti.

Esses publicitários perceberam que
a água estava esquentando. A questão
agora é saber se os clientes perceberão
quando a temperatura da água do seu
caldeirão começar a subir. Para Andy
Law, existem mais clientes em águas pe-
rigosamente quentes do se que pode
perceber é função das agências inova-
doras lhes oferecer água fresca.
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