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A agência Digitas, do Grupo 
Publicis, anunciou na semana 
passada a aquisição da Tribal, 
marcando sua entrada no mer-
cado brasileiro — e também na 
América Latina. A informação foi 
dada por François de La Villardiè-
re, fundador da Digitas França, 
em conjunto com os sócios da 
Tribal, Pierre Mantovani e Renato 
Fabri. Os brasileiros continuam 
à frente da agência digital, como 
CEO (chief executive officer) e 
CCO (chief creative officer), res-
pectivamente. La Villardière, por 
sua vez, assume o cargo de CEO 
da empresa na América Latina. 
Já residindo em São Paulo, o 
executivo francês trabalhará com 
Mantovani e Fabri no desafio da 
expansão dos negócios na região. 
O perfil internacional da Tribal, 
segundo Mantovani e Fabri, foi o 
principal trunfo da empresa para 
atrair o interesse da Publicis. “Já 
atendemos clientes em mais de 
20 países”, afirma.

Foi anunciado também que 
a marca Tribal será mantida. 
As estratégias da equipe serão 
alinhadas com as da Digitas. 
Com mais de cem profissionais, 
a Tribal atua hoje com planeja-

mento estratégico de marcas, 
campanhas interativas e marke-
ting avançado de tecnologias. 
Lançada em 1998, ela atende 
atualmente Philips, Microsoft, 
Chrysler e Whirlpool. Segundo a 
agência, nos últimos dois anos o 
crescimento médio foi de 60%. 

“Apesar de já trabalharmos 

em mais de 20 países, fazer 
parte da Digitas nos dará 
oportunidade de operar em 
escala ainda maior, com foco 
no mercado da América Lati-
na”, afirma Mantovani. Renato 
Fabri completa: “A aquisição 
só trará benefícios, já que a 
identidade e a cultura corpora-
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tiva da Tribal serão mantidas”. 
As expectativas são de a Tribal 
fechar 2008 com faturamento 
50% acima do obtido no ano 
passado. Nem mesmo a crise, 
prevista para apertar no pri-
meiro semestre de 2009, inibe. 
“Continuamos com o pé no 
acelerador. Muitos de nossos 
clientes que são globais vão 
investir mais em nosso seg-

mento”, aposta Mantovani. 
A compra da Tribal integra 

a estratégia internacional de 
fortalecimento da Digitas, já 
presente nos Estados Unidos, 
na Europa e na Ásia. “Vamos 
fortalecer nossa operação na 
América Latina aproveitando 
todo o potencial do mercado 

brasileiro”, afirma La Villardiè-
re, lembrando que sua empresa 
ocupa o topo do ranking digital 
da Advertising Age. 

O executivo francês explica 
que a aquisição reforça os obje-
tivos da agência de investir em 
economias emergentes e segue 
também uma tendência mundial 
de apostar no marketing digital. “A 
aquisição da Tribal, uma empresa 
criativa que enxerga o marketing 
como negócio e foca em resulta-
dos, é um passo importante para 
nossa expansão na América Lati-
na. Iremos construir um hub para 
a região, trazendo nossa expertise 
global em CRM, branded content, 
performance marketing, mobile e 
TV”, diz La Villardière. 

Participação global
A entrada no Brasil é a 

mais recente de uma série de 

movimentos da Publicis no 
terreno digital que começou 
no ano passado, com a aqui-
sição, por US$ 1,4 bilhão, da 
Digitas nos EUA. O nome da 
agência norte-americana foi 
assim escolhido para batizar 
a rede global de agências, que 
ganhou reforço com a aquisição 
por e 138 milhões da francesa 
Business Interactif, líder local 
e que tinha La Villardière como 
executivo chefe, que passou a 
ser Digitas França. 

China, Coréia do Sul e Índia 
também entraram para a nova 
rede Digitas. Em julho do ano 
passado, a Digitas anunciou a 
aquisição da Communication 
Central Group (CCG), maior 
agência de marketing interativo 
da China; no mês seguinte foi 
a vez da Portfolio, na Coréia 
do Sul; e, em maio deste ano, a 
Emporioasia, também na Chi-
na. Na Índia a chegada foi em 
março deste ano, com o reposi-
cionamento da Solutions como 
Solutions/Digitas.

Entre os clientes globais 
da Digitas estão American 
Express, Lancôme e Delta 
Airlines, mas alinhamentos 
no atendimento ainda não 
entraram em pauta, informam 
os sócios. A agência contempla 
mídia, marketing, tecnologia, 
análise e criatividade para 
aproximar empresas e produ-
tos de consumidores. Perten-
ce ao Grupo Publicis, quarta 
maior rede de comunicação do 
mundo, atuando em 104 países 
e empregando cerca de 44 mil 
profissionais.

Muita  co isa  mudou na 
Lew’Lara desde que, há um 
ano, a empresa se uniu à rede 
TBWA. No departamento de 
planejamento, as diretoras Tali 
Monte Rosa e Sumara Osório, 
que hoje dividem o comando 
de uma equipe com 12 pessoas, 
começam a colher os frutos da 
introdução da metodologia Dis-
ruption. Esta se baseia no livro 
Beyond Disruption, uma reunião 
de artigos de 30 sócios da TBWA 
de diferentes cantos do mundo. 
A proposta é romper os padrões 
existentes no mercado para 
criar novas formas de se comu-
nicar com os consumidores. “A 
ferramenta permite a quebra de 
paradigmas e um salto evolutivo 
muito grande (por parte dos 
clientes)”, diz Tali.

O método consiste em três 
etapas. Para começar, há a aná-
lise de convenções. “Avaliamos 
que tipo de padrão existe no 
mercado e se é possível romper 
com ele.” A empresa chega a 
esse levantamento depois de 
mergulhar em quatro áreas 

estruturais do anunciante em 
questão: corporativa, marke-
ting, relações com o consumi-
dor e comunicação. O segundo 
passo é o desenho da visão de 
como a marca é percebida. Por 

fim, são estabelecidas quais 
ações podem ser tomadas para 
se estabelecer novos canais de 
contato com o público-alvo. 
Na prática, esse processo leva 

quase dois meses e conta com 
workshops e entrega de pro-
postas de soluções pela agência 
para o cliente.

Até agora, o Disruption já 
foi realizado com a Nissan e 

com outra marca, não revela-
da. Mais cinco clientes anali-
sam a proposta de passar por 
essa imersão. “O custo é vari-
ável, como em toda pesquisa 

Lew’Lara aplica método da TBWA, o Disruption
de mercado”, afirma Tali. Se-
gundo ela, o método também 
não funciona se o cliente não 
estiver presente. 

E por cliente se entenda não 
apenas o diretor de marketing, 
mas diferentes lideranças de 
áreas como vendas e pós-vendas, 
além do presidente e de funcio-
nários de outras hierarquias. “O 
método trabalha com a colabora-
ção entre agência e anunciante, 
acabando com o conceito de só 
a agência trazer idéias para o 
cliente”, explica Sumara.

Diante do bom trabalho rea-
lizado no Brasil, as duas direto-
ras da Lew’Lara também acabam 
de ser eleitas reitoras da Dis-
ruption University, criada para 
disseminar os conhecimentos 
do método, presencial e virtu-
almente, entre as agências do 
grupo na América Latina. Graças 
à conquista de contas como Esso 
e Visa, dentre muitas outras, as 
executivas também têm a ex-
pectativa de novas contratações 
para a sua área em breve.

Paula Ganem

As diretoras de planejamento Sumara Osório e Tali Monte Rosa 
foram eleitas “reitoras” da Disruption University

O francês François de La Villardière (no centro) assume como CEO na América Latina; 
Renato Fabri (à esq.) e Pierre Mantovani permanecem no comando da Tribal
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