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Proximidade do cliente
é lema da Publicis

PAULO MACEDO

A Publicis Brasil está reorga-
nizando seu modelo de ges-
tão. O novo presidente da
agência, o executivo Orlando
Marques, que assumiu o pos-
to há cerca de dois meses,
afirma que o novo posicio-
namento "é muito simples"
O objetivo é ter maior proxi-
midade com os clientes que
integram a carteira de negó-
cios da agência. Para mate-
rializar esse lema, Marques
promoveu mudanças no or-
ganograma, agora com uma
única vice-presidência, a de
criação. Estará à frente da po-
sição Guilherme Jahara, que
substitui o antigo vp Rodolfo
Sampaio, que se transferiu
para a DM9DDB. Jahara e os
executivos responsáveis pelas
áreas de planejamento, mídia
e atendimento se reportarão
diretamente à presidência.

A direção de criação na
unidade da Publicis em São
Paulo ficará sob a responsa-
bilidade de Ricardo Furriel e
a de planejamento com Kátia
Barros. No Rio de Janeiro,
além da direção de criação
local, Marcelo Gianinni vai
acumular a direção geral da
agência.

Com essa decisão, a vp de
mídia Maria Lúcia Cucci dei-
xou a estrutura da agência
após 15 anos. Antes de aceitar
o convite de Paulo Salles, ceo
do Publicis Groupe na Amé-
rica Latina, Marques coman-
dava a Brasil Mídia Exterior.
O profissional sempre esteve
ligado à mídia com passagens
pela Editora Abril e Rede
Globo de Televisão.

"A Publicis Brasil se trans-
forma em uma agência ainda
mais ágil e os reflexos positi-

Maria Lúcia: saída da agência após permanência de 15 anos

vos começarão a ser notados.
Estamos focados em dar mais
resultados aos nossos clien-
tes", argumentou Marques.
"Uma gestão que assegure aos
clientes uma interlocução ca-
da vez mais direta certamente
será bem recebida por todos",
ele acrescentou.

O presidente da Publicis Bra-
sil quer evitar logística buro-
crática na interface com em-
presas como L´Oréal, Nestlé,
Cepacol, Arno e, entre outras,
a Maggy. Na expressão de
Marques, "a presidência" vai
estar envolvida diretamente

no dia-a-dia dos clientes e se-
rá responsável pela "entrega,
qualidade e resultados".

A Publicis Brasil é resultado
da fusão da Salles D'Arcy com
a Publicis Norton que resultou
na Publicis Salles Norton. O
faturamento bruto da Publicis
Brasil no ano passado foi de
R$ 631,7 milhões, segundo o
Ibope Monitor. O valor em-
bute o faturamento da Salles
Chemistry, agência do grupo
especializada em ações de va-
rejo e que tem como principal
cliente a montadora america-
na General Motors.
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