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O publicitário argentino 
Fernando Vega Olmos é o novo 
chairman de criação da JWT 
para Europa Continental e 
América Latina, um cargo re-
cém-criado e que pretende 
estabelecer sinergias entre as 
duas regiões, ao mesmo tempo 
em que substitui parte das atri-
buições que estão atualmente 
com o australiano Craig Davis, 
diretor mundial de criação que 
anunciou, há quatro meses, 
que sairá da rede em 2009 para 
retornar ao seu país natal e ficar 
mais próximo de seus filhos pe-
quenos. Vega Olmos abriu mão 
de atender a Ásia, e a tendência 
é que este continente — bem 

JWT convoca Vega Olmos
O argentino deixa a direção mundial de criação da Lowe para Unilever  
e torna-se chairman criativo para Europa e América Latina
Felipe Turlão

como as outras regiões — tenha 
novo comando.

Vega Olmos é um dos princi-
pais nomes do burburinho que 
nos últimos dez anos transfor-
mou a publicidade de seu país 
em uma das melhores do mundo, 
vide o resultado do Gunn Report 
2008 (ler mais à pág. 35), que 
colocou a Argentina na terceira 
colocação, à frente do Brasil 
(na sexta) e atrás apenas de 
Estados Unidos e Reino Unido. 
Ele ficará alocado em Buenos 
Aires e Madri e terá de deixar 
três empregos para assumir a 
nova empreitada. Vega Olmos 
era diretor mundial de criação 
da Lowe para Unilever, além 

de presidente da Lowe Latina, 
de Madri, e sócio-fundador da 
VegaOlmosPonce.

“Estou saindo das empresas 
porque estão todas muito bem. 
Para começar, a VegaOlmosPon-
ce está vivendo um momento 
fantástico e já não tenho nada 
mais a ver com eles, pois vendi 
minhas ações há uns três meses. 
A Lola (Lowe Latina) cresceu 
bastante e é uma agência com 
70 pessoas e bastante trabalho 
nas mãos. E o time de Unilever 
está indo muito bem e poderá 
continuar fazendo isso sem 
mim”, afirmou.

Em sua nova função, o argen-
tino se reportará diretamente ao 

CEO Bob Jeffrey, sendo parceiro 
de Toby Hoare, presidente da 
JWT Europa, Jimmy Evans, pre-
sidente da JWT América Latina, e 
de Stefano Zunino, chairman exe-
cutivo da JWT Brasil e seu amigo 
pessoal. Entre suas missões, es-
tão a de trabalhar com os clientes 
multinacionais da agência nessas 
regiões, buscar novos talentos e 
expandir os negócios. “Fernan-
do Vega Olmos é conhecido em 
todos os lugares como o criativo 
mais referenciado da Argentina, 
e estamos felizes em lhe dar as 
boas-vindas à JWT Worldwide”, 
disse Jeffrey, em comunicado.

A chegada de Olmos a esse 
cargo é mais uma mostra de 
que as agências do exterior 
apostam cada vez mais nos 
latinos e no talento da região 
devidamente comprovado por 
Leões. “Estamos conquistando 
presença e este me parece ser 
um dos atrativos para eles ao me 

contratar. Espero poder ajudar”, 
diz o publicitário, que faz uma 
comparação com um assunto 
que diz respeito à nossa região: 
“É como o futebol. Cada vez mais 
a Europa importa grandes joga-
dores de Brasil e Argentina. Eles 
precisam do frescor da América 
Latina”, afirma.

Embora nos gramados os dois 
países não atravessem uma gran-
de fase, no campo da publicidade 
a história é, definitivamente, 
outra. Ao comentar sobre seu 
país, Vega Olmos é enfático. “A 
publicidade argentina é quase 
um milagre. Sua posição hoje é 
fruto de um mercado pequeno 
que faz com que seus profissio-
nais precisem sair do país para 
se destacar, como no caso dos 
jogadores de futebol. E eles 
conseguem, por causa do talento 
criativo”, afirma.O bom desempenho do HSBC 

no mercado brasileiro e o reco-
nhecimento à eficácia da comuni-
cação da instituição em território 
nacional têm alçado profissionais 
do País a posições de liderança na 
América Latina. Em maio, Emil-
son Alonso trocou a presidência 
do HSBC Brasil pelo comando do 
banco na região. Meses depois, 
o diretor de marketing Glen Va-
lente seguiu para a base latina, 
sediada na Cidade do México. 

Agora é a vez da JWT, deten-
tora da conta global do HSBC, 
montar uma estrutura de coman-
do regional para a publicidade 
do anunciante. Para assumir a 
direção de criação para a América 
Latina, a escolha recaiu nova-

Mario D’Andrea assume criação latina para o HSBC

mente sobre um brasileiro: Mario 
D’Andrea, chief creative officer 
da JWT Brasil.

É um reconhecimento ao traba-
lho realizado pelo profissional des-
de 1999. “O Brasil se tornou uma 
referência mundial em publicidade 
para o grupo. Nada mais natural 
que aproveitar essa expertise e uni-
ficar as estratégias da comunicação 
em mercados que têm uma cultura 
similar”, comenta Valente.

“Vamos replicar em nível re-
gional a parceria muito próxima 
que mantivemos no Brasil entre o 
cliente e a agência, e que resultou 
em grande visibilidade para a mar-
ca HSBC”, acrescenta D’Andrea.

Ele passa a comandar a equi-
pe regional focada na comunica-

ção do HSBC e integrada também 
pelos mexicanos Tomas Sainz e 
Arturo Ruiz e pelo diretor de pla-
nejamento inglês Julian Smith.

A missão deste grupo será 
supervisionar a publicidade do 
banco em 13 países: Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Méxi-
co, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru e Uruguai. Na maioria deles, 
a conta é atendida pela JWT, com 
três exceções: Paraguai — onde a 
rede não tem escritório e o destino 
da conta será definido até o fim 
do ano —, Peru e Panamá, nos 
quais o banco mantém parcerias 
antigas com Ogilvy e Publicis, 
respectivamente. 

Alexandre Zaghi Lemos

Miguel Bemfica deixa a DPZ 
após nove meses e assume a 
direção executiva de criação 
da agência madrilena Delvico, 
que tem clientes como Corona, 
Kellogg’s e Rolex. Para acertar 
com o brasileiro, que também 
tinha propostas de outras agên-
cias do exterior, os espanhóis ne-
gociaram com seu dono, o Grupo 
WPP, uma pequena exceção à 
regra baixada pelo CEO Martin 
Sorrell de congelamento nas 
contratações durante a crise.

A decisão do profissional foi 
facilitada pela experiência que 
ele teve em 2007 na Lowe Latina. 
“Gostei de morar fora naquela 

Miguel Bemfica vai para a Espanha

época. Estava feliz na DPZ, mas 
diante da proposta vi que era 
algo que eu realmente gostaria 

de fazer”, afirma ele, que muda 
com a família em janeiro. 

Bemfica, que trabalhou tam-
bém na DM9DDB e na Almap-
BBDO, espera aprender muito 
com os profissionais da Espanha 
e com os muitos argentinos que 
trabalham por lá. “Nós, latinos, 
temos características muito pa-
recidas”, diz. 

Segundo o profissional, o 
mercado espanhol oferecerá a 
ele maiores desafios. “Na Espa-
nha não se ganha dinheiro com 
veiculação na mídia, como no 
Brasil. A criatividade vale mais. 
Se não fizer um trabalho bom, 
perde a conta”, analisa. (FT)

Novo cargo de Vega Olmos substitui 
parte das atribuições de Craig Davis, 
que sai da rede em 2009

Bemfica: criatividade vale  
mais em terras espanholas
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