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Nova rede global do Grupo WPP será unidade de negócios da Wunderman 
 
A Enfatico, nova rede global do Grupo WPP, está sendo inaugurada no Brasil como unidade de 
negócios da Wunderman. Sua chegada é decorrência da conquista da conta global da Dell 
Computer pelo WPP, em concorrência encerrada em dezembro. 
 
Comandada mundialmente pelo CEO Torrence Boone, a Enfatico tem a meta de unificar o 
atendimento à Dell, antes realizado por mais de 800 agências no mundo. O contrato do WPP 
com o cliente prevê investimentos em marketing de US$ 4,5 bilhões — cifra que justifica o 
lançamento da rede, em três anos, mais aproximadamente US$ 1,5 bilhão em planejamento e 
compra de mídia, gerenciados pela MediaCom. 
 
A opção por acoplar a Enfatico à operação da Wunderman se deve ao fato de a agência já 
atender a Dell na América Latina, com exceção do Brasil, onde a verba estava dispersa em 
algumas agências, como MPM e Age. 
 
Inicialmente concentrada no atendimento da Dell, a Enfático também poderá desenvolver 
ações para outros clientes interessados nos serviços de comunicação multidisciplinar. 
"Pretendemos trabalhar de A a Z", frisa o presidente da Wunderman no Brasil, Eduardo Bicudo. 
 
Com essa unidade de negócios, a operação brasileira inaugura o conceito The Wunderman 
Network, que pretende estender para outras áreas. Segundo Bicudo, a estratégia de expansão 
passa pelo lançamento de empresas, que atuarão sob o guarda-chuva da agência. "O objetivo 
é nos posicionar como um hub de criação e operação para a América Latina" destaca. 
 
O próximo lançamento é de uma empresa para gerenciar as demandas interativas dos clientes 
nacionais e oferecer mão-de-obra brasileira para outros escritórios do mundo. Assim, 
aumentaria a sinergia com as cerca de 15 empresas especializadas adquiridas pela 
Wunderman nos últimos anos, entre as quais a Zaaz (agência digital com forte atuação na 
área de métricas) e a Blast Radius. 
 
"Temos de aproveitar o nível de qualidade criativa digital oferecido a custo convidativo pelo 
Brasil, que se destaca no cenário mundial ante África do Sul e índia, que também têm bons 
preços, mas são mais táticos", diz o vice-presidente executivo Adilson Batista, que responde 
pelas áreas de atendimento, operações, mídia e novos negócios da Wunderman. "Em vez de 
enviar jogadores para atuar lá fora, vamos levar nosso time para disputar campeonatos no 
exterior", compara Eco Moliterno, vice-presidente de criação para a América Latina. 
 
Segundo o Grupo Newcomm, que controla a operação brasileira da Wunderman desde 2004, a 
agência vem apresentando expansão anual acima de 30%. Seu principal foco de atuação são 
as ações de interatividade na internet, que já respondem por 61% do faturamento da casa. 
Depois de fechar 2007 com incremento de 37% em seus negócios, a Wunderman conquistou 
seis clientes neste ano, além da Dell: Troller, Jaguar, Syngenta (agribusiness), Buchanan's, 
Baileys e Nega Fulô (três marcas da Diageo). 
 
Para sustentar seu crescimento, a agência acaba de se mudar para nova sede, em São Paulo. 
Também criou uma área de tecnologia, na qual já trabalham mais de 35 profissionais. "Nos 
últimos dois anos, investimos US$ 3 milhões na renovação do parque tecnológico para garantir 
maior agilidade no gerenciamento do conteúdo digital e na gestão de database marketing dos 
clientes", informa Bicudo. 
 
Na área criativa, a equipe de 57 profissionais aumentou o status internacional do escritório 
brasileiro depois de voltar de Carmes 2008 com o primeiro Cyber Lions da história da 
Wunderman, que tem 135 escritórios no mundo. O Leão de Bronze foi conquistado com o 
banner "Meio movimento", para a AACD. 
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