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Meio & Mensagem — Temos assistido nos últimos anos ao 
surgimento e consolidação de hotshops no mercado global. 
Como você vê esse cenário do ponto de vista de presidir uma 
grande agência internacional? Quem está mais preparado 
para as mudanças hoje na área de comunicação?  
Stefano Zunino — O Frank Lowe (lendário publicitário 
inglês fundador da Lowe) falava que toda agência 
nasce do mesmo jeito, pequena e ágil, e depois vai se 
modificando. Eu concordo. Também é verdade que 
redes do tipo JWT, que tem 140 anos, vão sobreviver às 
mudanças a que temos assistido. Além disso, vivemos 
em um mercado que apresenta uma imensa fragmenta-
ção em diversos setores, ou seja, um fenômeno muito 
mais econômico do que algo restrito apenas à indústria 
da propaganda. O que não muda nunca é o fato de que 
todos os clientes querem uma relação com pessoas. O 
que faz essas hotshops ganharem destaque é o fato de 
seus fundadores terem adquirido relações com clientes 
ao longo de suas carreiras e, quando partiram para seus 
projetos, eles levaram isso para as agências, uma relação 
direta com eles. Acho que hoje não há um modelo só de 
agências. Existem vários convivendo no mercado, como 
têm muitos meios que convivem entre si. 

M&M — O interessante do surgimento das hotshops é que 
grandes clientes estimularam esse processo, como Coca-Cola 
e Unilever, empresas que também são atendidas pela JWT.  
Zunino — Há oito, nove anos, as grandes redes não con-
seguiam atender às demandas que estavam surgindo 
naquele momento, especialmente na área digital. Agên-

cias como a Avenue A/Razorfish, nos Estados Unidos, 
a FarFar, na Suécia, e a própria AgênciaClick, aqui no 
Brasil, conseguiram um espaço importante porque se 
dedicaram a um nicho que se tornou hoje extremamente 
importante. Existe também o fator globalização, que 
provocou um enxugamento das estruturas de marketing 
em nível regional e local, ao mesmo tempo em que impôs 
a necessidade da implementação de idéias globais em 
diferentes países. Por isso, é preciso conhecer o con-
sumidor nesses diversos mercados. É essa a razão pela 
qual vemos, muitas vezes, operações nascerem pequenas 
e depois ganharem escala global. Um bom exemplo de 
cliente que provoca esse tipo de processo é a Coca-Cola. 
Trabalha com diferentes agências, tanto em termos de 
perfis como de tamanho. Felizmente também fazemos 
parte do grupo que a atende.

M&M — Tanto na Lowe como agora na JWT, você tem acumu-
lado a presidência da agência e o cargo regional de coorde-
nação da conta da Unilever. Como é sua relação com esse 
cliente em especial?  
Zunino — Desde a época em que trabalhei na Argentina, 
na VegaOlmosPonce, tive essa atuação direta com a 
Unilever. Vim para o Brasil por conta desse cliente. Se-
gui fazendo isso na Lowe e sigo com responsabilidades 
regionais aqui também. Como resultado, nos últimos 
anos viajei demais. E hoje, por conta desse processo de 
mudança que ainda está em curso na JWT, vou focar mais 
o Brasil e ficar menos tempo viajando. Vou continuar res-
ponsável por alguns processos de Unilever para a região, 

mas não só para eles. Também estou trabalhando em um 
projeto regional para a Coca-Cola e o HSBC.  

M&M — Seus vice-presidentes aparecem muito mais do que 
você e têm conseguido na prática tocar a agência. O seu estilo 
de comandar implica delegar bastante.   
Zunino — Eu sempre tenho um processo por mês que 
eu toco para diferentes clientes. Não quero me afastar 
do dia-a-dia e acho também que a figura do presidente 
que faz somente um trabalho de relações públicas não 
faz mais sentido. Para mudar de verdade uma agência 
é necessário monitorar muito bem todos os processos 
e nunca perder o jeito de trabalhar com as pessoas, 
sejam elas do nível que forem. Não quero uma agência 
com muitos níveis hierárquicos. Tirando os trainees, há 
apenas dois níveis até a presidência. Não quero uma 
agência piramidal. Ou seja, tenho muitas pessoas que se 
reportam diretamente a mim. Nestes três anos e meio 
fizemos muito trabalho interno e houve uma mudança de 
cultura mesmo, que vai desde a reforma da nossa sede 
até a integração de processos. 

M&M — Qual foi o seu maior desafio nesse período todo?  
Zunino — Convencer as pessoas de que para ter uma 
agência diferente em cinco anos — que era a minha 
missão quando cheguei aqui, em 2005 — esse processo 
teria de começar imediatamente. Muito se fala de digi-
tal e de soluções baseadas na web. Só que não se pode 
falar disso se você não está estruturado para ter isso 
também internamente. Hoje esta é uma agência total-

Stefano Zunino

Receita italiana
Mudar a gestão de uma agência considerada pouco ágil e com 
baixo perfil criativo mantendo ao mesmo tempo um cresci-
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D’Andrea (criação), Martin Montoya (operações), Ken Fujioka (planejamento) e Ezra Geld (mídia) — e um 
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“Dizer que o anunciante não 
está preparado para aceitar 
idéias inovadoras é uma 
desculpa. A grande dificuldade 
é reconhecer o potencial de 
uma idéia, apostar nela e fazê-la 
crescer. E isso vale tanto para a 
agência quanto para o cliente”

mente digital. Isso significa desde o suporte wireless 
em todas as nossas instalações até a redução drástica 
de papel e o controle do nosso trabalho. Externamente, 
hoje temos mais de 30 pessoas totalmente dedicadas 
às plataformas digitais, que trabalham em todas as 
áreas-chave da agência. Não existe um departamento 
digital dentro da JWT, mas uma integração orgânica nos 
diversos grupos de trabalho. Para conseguir entregar 
algo realmente diferenciado ao cliente nesse aspecto, 
é necessário acreditar de verdade e incorporar isso no 
seu dia-a-dia. Hoje estamos conseguindo desenvolver 
isso e entregar um trabalho realmente integrado, mas 
mudar a mentalidade das pessoas nesse período foi um 
trabalho muito grande. 

M&M — Essas mudanças também foram estimuladas na rede 
JWT mundialmente?  
Zunino — Sim, até porque vivemos em um momento de 
mudança do próprio mercado, e não só da nossa agência. 
E isso não se resume ao nosso meio apenas: o Brasil está 
mudando, a classe média do País hoje é completamente 
diferente do que era há dez anos. E isso nos faz ter uma 
posição de destaque mundial, pois fazemos parte dos 
países do Bric. Na Índia, vemos um processo também 
muito parecido, assim como na China. Na rede, temos 
trabalhado muito com os países que passam pelo mesmo 
processo de mudanças sociais e econômicas. Trabalho 
muitas vezes em conjunto com o CEO da JWT Índia, 
Colvyn Harris, que está passando por um momento fan-
tástico, que foi inclusive reconhecido com o Grand Prix 
em Direct, em Cannes. 

M&M — Quais são os cases que você destaca nesta nova 
fase da JWT Brasil?  
Zunino — O projeto que desenvolvemos para a Band-Aid 
é um exemplo perfeito dessa nova cara da JWT. Nós 
desenvolvemos para a Johnson & Johnson uma parceria 
com o Alexandre Herchcovitch que permitiu a criação 
de uma linha customizada de Band-Aid, com estampas 
criadas pelo estilista com o conceito “Band-aid não sai 
da pele e a moda também não”. A JWT criou um hot 
site com dicas sobre roupas, tênis e outros itens, além 
de contar a história de cada uma das estampas. Ou seja, 
isso não é publicidade tradicional como conhecemos, mas 
uma grande idéia sendo aproveitada de forma diferente 
porque conseguimos estar mais próximo do negócio dos 
nossos clientes, o que nos possibilita até desenvolver 
produtos. Também gosto muito do exemplo de Diageo, 
da campanha “Uggo não”, criada para Smirnoff, que 
estimula o consumo responsável da bebida. O Estúdio 
Coca-Cola é outro exemplo de projeto diferenciado que 
temos desenvolvido aqui recentemente ao convidar ar-
tistas de estilos diferentes para tocarem juntos.

M&M — Como conseguir fazer com que a agência cresça e, ao 
mesmo tempo, tenha um ambiente de trabalho mais leve?  
Zunino — O fundamental foi trocar a mentalidade das 
pessoas. Antes de fazer a reforma do prédio, por exem-
plo, conversamos com psicólogos e antropólogos para 
chegar a um modelo que de fato fosse não só visualmente 
mais interessante, mas que estimulasse a mudança e a 
criatividade. Para você ter idéia, as áreas de trabalho 
das pessoas diminuíram de tamanho para privilegiar a 
integração e os espaços comuns, compartilhados. Você 
mesmo, quando entrou aqui, viu algumas pessoas traba-
lhando no nosso jardim, fazendo reuniões lá fora. 

M&M — Algumas agências do mercado optaram pelo modelo 
de comprar agências de outras disciplinas para conseguirem 
oferecer um maior leque de serviços ao cliente. Você não fez 
essa opção. Por quê?  
Zunino — Nós não oferecemos tudo ao cliente do ponto de 
vista de execução. Na estratégia, muitas vezes recomen-
damos ações, e para elas também indicamos parceiros 
— do Grupo WPP ou não — para fazerem esse tipo de 
serviço. A necessidade de fazer um trabalho muito gran-
de do ponto de vista interno tornava incompatível a idéia 
de agregar novas empresas. Isso é nossa prioridade até 
este momento. Além disso, olhando os casos de fusões 
e aquisições, são mais comuns os exemplos em que esse 
processo não funciona do que o contrário. A integração é 
muito difícil nesses casos. O meu valor agregado é poder 

oferecer um planejamento estratégico de primeira linha, 
que é o centro da agência e que trabalha de maneira 
completamente integrada à criação. Agora, como se di-
ferenciar oferecendo um serviço como eventos? É muito 
difícil, além de gerar um problema de rentabilidade. Não 
posso simplesmente passar a incorporar outros serviços 
e outros negócios e perder a minha margem.

M&M — Você disse que o planejamento é o centro da 
agência. Nesse contexto, como fica a criação?  
Zunino — O trabalho que vendemos é basicamente 
criativo. Como costumo dizer ao meu amigo Ken 
(Fujioka, vice-presidente de planejamento da 
JWT), se você tem o melhor planejamento estraté-
gico no papel, mas uma execução criativa ruim, de 
nada adianta. Ou seja, a integração dessas áreas com 
as demais é o que faz a diferença. Ainda citando o 
exemplo de Band-Aid, a idéia nasceu em uma reunião 
entre criação, planejamento, atendimento e mídia, e 
ela saiu de uma pessoa muito jovem. Mas, se ela não 
tivesse sido estimulada por meio dessa integração, 
poderia simplesmente não ter surgido. 

M&M — Esse é um tipo de projeto diferenciado, menor, 
pontual...   
Zunino — Ele nasceu menor, mas agora a J&J vai exportá-
lo para Estados Unidos, Japão, Austrália e Cingapura. 

M&M — Mas para clientes grandes como a Ford, que é a maior 
conta da agência, como desenvolver esse tipo de projeto fora 
da caixa?  
Zunino — Também temos conseguido fazer isso para a 
Ford. Há projetos na área digital para eles que são real-
mente diferenciados. Para o HSBC também, que é muito 
grande, a campanha “Personagens” conseguiu sair do 
convencional. E não é só a parte da campanha que foi 
ao ar, mas todo o trabalho integrado dentro das próprias 
agências, o site e a comunicação interna do banco. O que 
está claro é que do outro lado também tem de existir um 
cliente que compre esse tipo de projeto.  

M&M — Ouço muito esse tipo de reclamação por parte de 
algumas agências, de que os clientes, no geral, não compram 
idéias mais ousadas. Como você vê isso?  
Zunino — Para mim, o exemplo mais emblemático nes-
se processo de mudança dos clientes é o Festival de 
Cannes. Antes eu ia lá como uma espécie de férias, algo 
mais tranqüilo, para rever amigos. Agora vou lá para 
trabalhar, e muito. Neste ano tive quatro reuniões, en-
tre almoço e jantar, em três dias, e todas com clientes. 

Você não encontra um que não goste de ganhar prêmio 
em Cannes. Dizer que o anunciante não está preparado 
para aceitar idéias inovadoras é uma desculpa. A grande 
dificuldade é reconhecer o potencial de uma idéia. Eu 
vi, em novembro de 2006, em um pedaço de papel dado 
pelo Ag (Agnello Dias, diretor nacional de criação da 
JWT Mumbai), a idéia da campanha “Lead India” (case 
vencedor do GP de Direct, em Cannes). Na hora em 
que vi, pensei “Há muito tempo que não via uma coisa 
tão genial”. As idéias, em geral, nascem pequenas. O 
desafio é apostar nelas e fazer com que cresçam. E isso 
vale tanto na agência como no cliente.

M&M — Antes de vir ao Brasil, em 2001, você viveu por qua-
tro anos na Argentina, e até hoje tem uma relação muito 
próxima com o mercado de lá. Como você avalia os mo-
mentos atuais da propaganda argentina e brasileira?  
Zunino — Acho que existem agências brasileiras muito 
boas. Brilhantes até. O melhor exemplo é a AlmapBB-
DO, que tem uma consistência de trabalho incrível 
e não tem comparação com qualquer agência da 
argentina. Lá o foco é muito mais em pessoas do que 

em agências. A Agulla & Baccetti, quando eu estava 
lá, era uma agência brilhante, e agora acabou porque 
aqueles criativos que estavam lá saíram. Hoje o Beto 
Ponte está na Wieden + Kennedy de Portland, o Juan 
Cabral, na Fallon de Londres, o Marcelo Vergara e o Fa-
bio Mazía, na Publicis Espanha, o Leandro Raposo, na 
McCann Erickson Espanha, e o Maximiliano Anselmo 
e o Sebastian Wilhelm formaram a Santo. Ou seja, são 
pessoas. O mercado argentino já era pequeno e depois 
da crise de 2002 ficou ainda mais, e a única forma de 
sobrevivência era os profissionais de lá olharem para 
fora. Agora no Brasil, com algumas exceções, as agên-
cias voltaram–se muito para si mesmas, porque tudo 
aqui é muito grande. Ou seja, é um fenômeno muito 
mais social e econômico do que algum problema de 
talento. Pois ele existe aqui e na Argentina. E na área 
digital o Brasil está na ponta internacionalmente, com 
uma série de profissionais em grandes agências nos 
Estados Unidos e na Europa. 

M&M — Sua vida profissional é marcada pela vivência em 
vários países. Sua estada aqui é apenas uma passagem ou 
você escolheu o Brasil para ficar?  
Zunino — Eu escolhi o Brasil. Tenho um filho brasileiro, 
adoro o País e as potencialidades aqui são enormes. É 
claro que gosto de conhecer coisas e lugares novos. Mas 
meu projeto agora é viajar menos e ficar mais aqui. 
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