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A maior

"Não estamos preocupados em
ser a primeira agência do ranking
brasileiro, mas, sim, a melhor."
A frase é do experiente Jaques
Lewkowicz, sócio de Luiz Lara
na Lew,Lara. A agência, há anos
entre as dez maiores do país, che-
gou a figurar na segunda posição
do ranking, em 2004, segundo
o Ibope Monitor, atrás somente
da Y&R, cuja conta das Casas
Bahia já garantiria praticamente
sozinha a primeira posição.

No ano passado, a Lew,Lara
fechou na sexta colocação, atrás da
Y&R e, pela ordem, de McCann-
Erickson, AlmapBBDO, JWT e
DM9DDB. Todas, porém, empre-
sas multinacionais ou associadas
a grandes agências estrangeiras.
Ou seja, a Lew,Lara foi a maior
agência do ranking de capital
100% nacional de 2005. Ela per-

tence, sim, a um grupo, o Prax,
de Washington Olivetto, mas
com atuação totalmente inde-
pendente das outras empresas da
holding, como a W/Brasil.

Este ano, a Lew,Lara obteve
um bom crescimento na primeira
metade do ano: 16%, patamar
que, no mínimo, espera repetir de
julho a dezembro. Também che-
garam à casa cinco novas contas:
Philco, J.Macedo (que detém as
marcas de farinhas Dona Benta
e Sol e a Petybon, entre outras),
Laboratórios Fleury, Gomes da
Costa e SBT.

E voltando ao início, o que
é ser a melhor? Bem, na visão
de Lewkowicz, ser a melhor é
ser... a Lew,Lara. "Eu digo que
já somos a melhor. Não compa-
rativamente com ninguém, mas
no nosso dia-a-dia, na forma de

como conduzimos nosso traba-
lho, na relação com os nossos
clientes."

REESTRUTURAÇÃO
Para chegar onde está, desde
2003, quando a Lew,Lara já
tinha uma curva de crescimen-
to acentuada, a agência vem se
reestruturando internamente, pro-
cesso que culminou recentemen-
te com a promoção de Márcio
Oliveira, André Laurentino e
Marco Versolato. Oliveira, até
então diretor de atendimento,
passa a ocupar a vice-presidên-
cia de operações. Laurentino e
Versolato, diretores de criação,
também figuram agora como
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Lara, Oliveira, Lewkowicz, Laurentino e Versolato

The Biggest Green-and-Yellow One
How Lew Lara became the industry's largest agency with a wholly Brazilian capital -

"We are not interested in becoming the largest agency in Bra-
zil, but, rather, the best one". This affirmation may sound as if
it came from a professional who has just opened his agency,
but that is not the case. It comes from experienced adman
Jaques Lewkowicz, Luiz Lara's partner at Lew Lara. The agen-
cy, for years one of the country's ten largest, was once listed as
# 2 (in 2004} according to Ibope Monitor, behind Y&R, whose
Casas Bahia account alone would be enough to keep it at the
top of the list.
Last year, Lew Lara ended up at # 6, ranking behind, in

decreasing order, Y&R, McCann-Erickson, AlmapBBDO,
JWT and DM9DDB, Alt of them, however, are multination-
al companies, or companies associated with large foreign
agencies. In other words, Lew Lara was the country's larg-
est agency with a wholly-Brazilian capital in 2005. It is

true that it belongs to a group - Washington Olivetto's Prax
- but that group's operations are totally independent from
all other enterprises in the holding company, as is the case
of W/Brasil

In the first, half of this year. Lew Lara enjoyed substantial growth
- 16%, to be exact - a feat it intends to duplicate in the Jufy-to-
December period. Also, five new accounts have recently joined the
agency: Philco, J. Macedo (whose brands include the Dona Benta
and Sol flours, plus Petybon, among others), Laboratories Fleury,
Gomes da Costa and SBT.

Going back to where we started: what does it mean to be the
best? Well, in Lewkowicz's view, to be the best is to be.. .Lew Lara. "I
can say we are already the best. Not in comparison with anybody,
but in our day-to-day activities, in the way we conduct our work,
in our relationship with our clients"
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BANCO REAL
O cliente está na Lew, Lara desde 1999, época em que sua fusão foi considerada a melhor

do mercado financeiro, porque, ao contrário de outras fusões, o cliente do Real não "dormiu

Real e acordou ABN Amro". A instituição não perdeu sua identidade, apenas agregou um

nome que trouxe solidez, tecnologia e forca internacional a um banco cujos atributos mais

apontados pelos correntistas eram atendimento exemplar e simpatia. E foi isso que, desde o

início, a comunicação da Lew,Lara focou. Falava da união de dois mundos complementares,

justamente em um país ideal para encontros (a propaganda citava o encontro do craque

com a bola e outras analogias). Por coincidência, até as cores se casaram. Foi o verde do Real

com o amarelo do holandês ABN. Também foi o primeiro banco a posicionar o cliente como

protagonista em sua propaganda, o que gerou uma mudança na comunicação da categoria.

VPs. Eles se juntam aos outros
dois vice-presidentes da agên-
cia: Paulo Levi, de pesquisa e
planejamento, e Fernando Lara,
administrativo-financeiro.

Para Oliveira, a grande conse-
qüência dessas mudanças é que
Luiz Lara e Jaques Lewkowicz
possam dividir com outros pro-
fissionais a gestão dos negócios
da agência. "Não é só uma pro-
moção, mas um movimento da
agência em ter mais frentes para

cuidar do negócio dela e de seus
clientes", diz ele.

Oliveira afirma que os cinco VPs
têm a capacidade de atender os 22
clientes da Lew,Lara, a demanda
interna de fluxo de trabalho, cui-
dar dos funcionários e do clima
interno e, principalmente, manter
os dois sócios na linha de frente
dos negócios com mais tranqüili-
dade. "Eles ganham mais tempo
para botar a barriga no balcão, vão
ao ponto-de-venda ver, na prática,
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Oliveira affirms that the five VPs
are fully capable of handling Lew
Laras 22 clients, plus all the internal
demand derived from the work flow,
and of monitoring the employees and
the on-the-job climate, and, mainly,
of keeping the two partners stress-
free to do their work on the business
front line. "They now have more time
for hands-on activities, to go to the
points of sale and see, first-hand, how
our communication efforts are doing,
and if our promises are being fulfilled
- the promises of an agency that wakes
up each day concerned much more
about its clients than about itself",
he argues.Of course, being named
Vice-President substantially raises
one's responsibility. And much more
so in Oliueira's case, who steps down
from heading a specific area - client
services - in order to take care of the
entire workflow, which includes from
the very first briefing encounter with
the client up to the final campaign
distribution throughout the media,
a task that involves coordination of
the media and planning areas, and
of the services department itself. "And,
in Andre's and Marcos's case, they are
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Líder de mercado e top of mind da categoria, a

Lew,Lara propõe para a Nokia uma experiência

de marca que não seja somente a da tecnologia.

Até porque, tecnologia é algo que muda muito

rápido, dia após dia; tanto a empresa quanto

seus concorrentes podem lançar algo inovador,

que logo depois será alcançado ou superado.

Eventos como o Nokia Trends, que foi idealiza-

do na Lew,Lara, permitem que o consumidor

vivencie a marca. O Nokia Trends aponta as ten-

dências do momento e faz com que as pessoas

"respirem" a marca Nokia. E não é porque foi

ligado à música que tem que ser sempre assim.

Nokia Trends é uma marca que um dia pode

virar um restaurante. Logicamente que servirá

pratos que são tendências, seja lá de que parte

do mundo for. Não é à toa que a Lew.Lara foi

indicada para cuidar do segmento jovem para a

Nokia na América Latina.

como anda a nossa comunicação
e se a nossa promessa está sendo
cumprida, que é a de uma agência
que acorda muito mais preocupa-
da com os clientes do que com ela
mesma", argumenta.

É lógico que receber a alcunha
de vice-presidente aumenta a res-
ponsabilidade. Ainda mais no caso
de Oliveira, que deixa de comandar
uma área específica - o atendimen-
to - para cuidar de todo o fluxo de
trabalho, que significa da primeira
reunião de briefing com o cliente
até a veiculação da campanha, o
que envolve uma coordenação de
mídia, planejamento e do próprio
atendimento. "E no caso do André
e do Marco eles também ganham
uma função maior de coordenação
do trabalho de todas as duplas e
de linha de frente com os clien-
tes, para discutir estratégias. Até a
forma como o cliente nos aborda é
diferente", diz.

CRIAÇÃO
Uma marca do trabalho criativo da

Lew,Lara é a construção de gran-
des cases. Tem sido assim com as
quatro maiores contas da agên-
cia - Banco Real, Nokia, TIM e
Natura. E tem de ser assim, segun-
do Oliveira. A história de se matar
um leão por dia é o lema diário da
agência. Um dos motivos é que
ela não possui nenhuma conta
por alinhamento. "Isso significa
que nossos clientes viram cons-
tantes alvos de prospecção. Se o
nosso trabalho não responder às
suas expectativas, a gente dança",
afirma.

Assim como o faturamento, a
curva criativa da agência tam-
bém é ascendente. Recentemente,
a Lew,Lara foi a terceira agên-
cia mais premiada no Anuário do
Clube de Criação de São Paulo,
em número de peças, e conquistou
dois GPs no Prêmio Abril, a prin-
cipal premiação de mídia impressa
do mercado.

O departamento criativo tam-
bém sofreu uma reestruturação,
ao passar a comandar outros dois
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that it started overseeing two other areas: Inter-
net and hub. In what regards interactive media,
Lew Lara used to maintain a partnership with
the Prax holding company, from where it out-
sourced that type of service. Currently, six pro-
fessionals specialized in that particular field are
working in the agency's creative department.

Another nucleus, the hub, has a team of ten
professionals interconnected with about 600
people in Brazil and in the world. These are
people who watch all emerging trends related
to behavior, fashions, sexuality, technology, at-
titude and everything else that might be used
as useful information for Lew Lara's future ac-
tions. Many of them are not even imagined by
consumers and, although real enough, they are
not divulged due to matters of strategy. "Those
people, depending on the information they re-
lay to us, are given prizes in exchange for their
efforts, like magazine subscriptions, airline
tickets or hotel stays", says Laurentino.

According to him, the purpose here is to add
innovation and content to the agency's work.
"It's already become a cliche to say that advertis-
ing today is no longer just producing ads, films
and spots. But if people go on saying that, and
keep making only ads, films and spots, nothing
will change", he says, explaining that the hub
idea urns introduced so that the client's commu-
nication efforts would be carried out via other
channels.

***

The Non-Commandments
Lew Lara also has its Ten Commandments. Or,

rather, its "non-commandments", which we call
our "Don'ts List". Some of the items listed may
seem strange at first sight, like #2: "We don't ad-
vertise products. When we talk about them, we
are, in fact, speaking about a brand", Laurentino
explains, adding that every product must be a
concrete manifestation of that which the brand
believes are its intangible values. "How does one
see a brand's belief! Through its products. At
Banco Heal, far example, college students are of-
fered a series of credit advantages. That's how the
institution wins clients for the future: by build-
ing their financial life from the very beginning of
their adult life".

Laurentino affirms that (as stated in Item #10:
"We don't have a slogan. Wrong, we do have one:
'our slogan is yours'") for each job there's a whole
agency at the disposal of the client, who uses no
formulas. "Each client has his own personality,
and our face is their face"
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Lew.Lara

Outra marca que foi top of mind na última

pesquisa da Folha de S.Paulo, mesmo sem
ter o número de clientes e a verba de comu-

nicação da líder de mercado, a Vivo. Um dos

sucessos da marca no Brasil é a forma como

a Lew.Lara utilizou seu conceito mundial,

o "Viver sem fronteiras". Na Itália, seu pais
de origem, a palavra fronteiras é usada na

acepção de barreira geográfica. Aqui não.

Demonstra que a TIM ultrapassa fronteiras não

só geográficas, mas de crenças, raças, idades e

tudo mais. Um dos pilares utilizados para isso
é a música. A TIM possui projetos musicais

que vão desde o "Música nas Escolas", para a

rede estadual, até o 'TIM Festival", o badalado

festival anual promovido pela marca.

núcleos - internet e hub. No caso da mídia
interativa, a Lew,Lara contava com um par-
ceiro na holding Prax de onde terceirizava
esse serviço. Agora foram contratados seis
profissionais focados nesse negócio, que
atuam na criação da agência.

O outro núcleo, o hub, constitui-se de um
grupo de dez profissionais ligados a cerca de
600 pessoas no Brasil e no mundo. Pessoas
que observam tendências de comportamen-
to, moda, sexualidade, tecnologia, atitude e
tudo mais que possa servir de informação
que seja aproveitada nas ações da Lew,Lara.
Muitas delas - que o consumidor nem ima-
gina, mas são visíveis -, não divulgadas
por questões estratégicas. "Essas pessoas,
conforme a informação que vão nos dando,
recebem prêmios em troca, como assinatu-
ras de revistas, passagens aéreas ou hospe-
dagens em hotéis", afirma Laurentino.

Segundo o criativo, a intenção é agregar
inovação e conteúdo ao trabalho da agência.
"Já virou até chavão dizer que hoje em dia
a propaganda não é mais só anúncio, filme
e spot. Mas se o pessoal continuar falando
isso e continuar só fazendo anúncio, filme e
spot, nada vai mudar", diz, explicando que
a área de hub é justamente para que a comu-
nicação do cliente se dê por outras vias.
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Text Box
Fonte: Propaganda, ano 51, n.665, p. 56-63, ago. 2006.




