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Meio & Mensagem — Qual a sua avaliação sobre a inte-
gração entre a Lew’Lara e a TBWA neste primeiro ano de 
sociedade?  
Luiz Lara — Fomos surpreendidos positivamente, 
pela facilidade e rapidez com que implementamos 
a transição e pela impressionante forma com que os 
250 funcionários da Lew’Lara abraçaram a TBWA. 
Isso só foi possível porque, no fundo, existe entre as 
duas companhias uma identificação muito grande de 
valores, atuação e princípios. A rede é uma network 
criativa e, como nós, tem uma relação de co-gestão 
das marcas com seus clientes. E, temos de reconhe-
cer, eles fizeram um esforço enorme para viabilizar 
o negócio, tanto que, ainda no final do ano passado, 
estiveram aqui 12 executivos da TBWA, entre eles o 
presidente mundial, Tom Carroll, e o presidente do 
conselho, Jean-Marie Dru. Para a Lew’Lara, a asso-
ciação veio no momento certo. Nós já estávamos no 
topo como uma das maiores agências brasileiras em 
termos de qualidade criativa, porte, performance e 
estrutura. Apesar do controle majoritário da TBWA, 
preservamos a nossa total independência na gestão 
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Protagonista em 
prospecções globais
Poucas agências de publicidade no País tiveram um ano de 
transformações tão intensas como a Lew’Lara\TBWA. Em no-
vembro de 2007 a multinacional comprou 55% da Lew’Lara, 
sendo 40% relativos à participação da holding Prax, mais 7,5% 
de cada um dos dois sócios, Luiz Lara e Jaques Lewkowicz.  
Imediatamente, iniciou-se a disseminação entre a equipe brasileira do posiciona-
mento da rede, que inclui o conceito Disruption. Além disso, a carteira de clientes 
sofreu diversas mudanças. Com a chegada da TBWA vieram também Nissan, 
Absolut, Adidas, Häagen-Dazs, Pedigree e Samsonite. Em contrapartida, a asso-
ciação causou a perda de Kia Motors, Topper e Natura. Nos meses seguintes, mo-
vimentos locais geraram a conquista de Universidade Anhembi Morumbi, IMC (Viena, Frango Assado e  
Brunella), Esso, Bosch e Omint. Concorrências globais levaram Nokia e Chivas, enquanto licitações estatais 
lhe trouxeram a verba da Sabesp e lhe tiraram a da Secretaria de Comunicação Social (Secom) federal. Mes-
mo em queda no ranking de compra de mídia, Luiz Lara avalia que a transição para o modelo internacional 
foi cumprida em tempo recorde e comemora a participação brasileira em prospecções mundiais, como a 
que levou para a empresa a conta de Visa.
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e a identidade da Lew’Lara não apenas com a marca 
na porta, mas principalmente no jeito de ser e fazer, 
mantendo o molho local e motivando ainda mais as 
principais lideranças de nossa equipe. Esta, inclusive, 
é uma forte característica da rede: mais do que uma 
network rígida, a TBWA é um clube formado por agên-
cias independentes de diversos países, preservando 
na liderança os sócios locais.   
  
M&M — Os conceitos internacionais difundidos pela TBWA, 
como o Disruption, já estão sendo praticadas pela equipe 
da agência?  
Lara — Logo em janeiro, cerca de 50 dos nossos funcio-
nários participaram do primeiro treino de Disruption, 
com a Marie Jamieson, vice-presidente mundial de 
planejamento, que trabalha originalmente na TBWA\
Hunt Lascaris, na África do Sul. Essa técnica prega 
uma profunda imersão em cada categoria de produtos 
e serviços, buscando uma visão inspiradora para a 
marca, capaz de quebrar as convenções do segmento 
e propiciar um salto criativo e uma conexão inovadora 
com os consumidores. Em fevereiro recebemos a Elena 

Hale, da TBWA\Chiat\Day, para um seminário sobre 
Media Arts, reunindo mais de 70 pessoas das áreas de 
mídia, atendimento e criação. Desde então elas estão 
trabalhando muito mais próximas, para criar estratégias 
de mídia diferenciadas e buscar formatos não conven-
cionais na propaganda, mostrando que a cada interação 
com o consumidor é construído o valor futuro da mar-
ca. Mais recentemente, quando Tom Carroll retornou 
ao Brasil, para participar do evento What’s Next, do 
Meio & Mensagem, ele fez questão de dizer à nossa 
equipe que essa foi a mais rápida integração de uma 
agência já feita pela TBWA em todo o mundo.   
  
M&M — Os clientes locais foram beneficiados por essas 
técnicas internacionais?  
Lara — A incorporação da cultura da rede, principal-
mente com o Disruption e o Media Arts, mostrou aos 
nossos clientes locais uma maneira nova de atuar. Além 
disso, eles passaram a desfrutar a nossa conexão com 
toda a rede, por meio da qual podemos oferecer-lhes 
informações do mundo todo sobre as atividades de 
comunicação ou campanhas dos setores nos quais 
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atuam. Reinventamos a agência ao longo de 2008, 
preservando o que ela tinha de melhor e adicionando 
mais criatividade, inovação e atitude.  
  
M&M — Como é a participação da Lew’Lara em concorrên-
cias globais da rede?  
Lara — A equipe da TBWA envolvida na concorrência de 
Visa contou com 12 profissionais da Lew’Lara. Graças 
ao excelente relacionamento que conseguimos cons-
truir, principalmente com os colegas da TBWA\Chiat\
Day, de Los Angeles, nossos profissionais participaram 
ativamente do trabalho criativo apresentado na concor-
rência. Nas reuniões finais fomos representados pelo 
André Laurentino, nosso vice-presidente de criação. 
O sabor de mostrar o talento brasileiro para uma das 
marcas internacionais mais importantes e desejadas 
do mundo foi um aspecto extremamente motivador 
para toda a equipe. Trabalhamos sete meses, não tendo 
fim de semana, com a perspectiva de que poderíamos 
ganhar. E o melhor foi que ganhamos brigando com 
gigantes criativos (BBDO, Grey e Leo Burnett). Isso 
comprova que, mesmo com a atual crise, é hora de o 
Brasil mostrar sua força e abrir janelas de oportunida-
des para os brilhantes profissionais que temos em nosso 
país, um mercado chave para as principais marcas do 
mundo.  
  
M&M — Como será a participação da equipe brasileira no 
atendimento global de Visa?  
Lara — A partir de janeiro, esperamos fazer diferença 
para a Visa, que é uma marca muitíssimo bem posicio-
nada no Brasil, com o trabalho consistente realizado 
pela Leo Burnett. Seremos parte da liderança mundial 
de criação da TBWA para a Visa, com a presença do 
André Laurentino no comitê criativo global dessa conta. 
Isso mostra que existe uma integração, uma conexão 
com a rede, que também já está possibilitando a ex-
portação para outros mercados de campanhas criadas 
aqui, como o caso da desenvolvida para a Nissan.  
  
M&M — A presença de profissionais brasileiros em pros-
pecções internacionais será uma constante?  
Lara — Não há prospecção de marcas mundiais na rede 
TBWA sem a presença do Brasil. Uma marca global 
não pode prescindir de um mercado emergente e 
forte como o brasileiro, principalmente neste cenário 
de crise internacional. Temos sido protagonistas nas 
disputas globais de contas, como ocorreu com Visa e 
está acontecendo agora com outra marca. Já estamos 
envolvidos em uma nova prospecção, que, por motivo 
de confidencialidade, não posso detalhar.  
  
M&M — A próxima conta internacional a desembarcar na 
Lew’Lara será a de Nivea?  
Lara — A TBWA é parceira da Nivea desde 1984 e tem 
uma relação muito forte com o Grupo Beiersdorf em 
mais de 80 países. Nós gostaríamos imensamente de um 
dia poder vir a contribuir para essa marca, pela nossa 
expertise e pelo nosso conhecimento da área. Estamos 
em compasso de espera, torcendo para que isso venha 
a acontecer, mas não há nenhum fato concreto.  
  
M&M — Existem outros clientes globais que ainda não estão 
com a agência e serão prospectados no Brasil?  
Lara — A Apple, que ainda não tem investimento 
publicitário no Brasil, mas começa a fazer parcerias 
estratégicas com operadoras de telefonia celular, sem o 
nosso envolvimento. Tivemos com a Nokia uma relação 
maravilhosa de 13 anos. Estamos de olho nas oportu-
nidades desse segmento e em uma eventual chegada 
mais forte da Apple.  
  
M&M — A TBWA assumiu, inicialmente, 55% da Lew’Lara, 
com a previsão de aumentar sua participação no futuro. 
Essa distribuição acionária já se alterou?  
Lara — Ainda não, mas poderá ocorrer ao cabo de 
quatro anos, com o Jaques e eu vendendo para a rede 
mais 7,5% cada um. Planejamos uma transição para 
que ela fosse o mais tranqüila e estável possível. Na 
ID\TBWA, nossa agência interativa, a TBWA também 
possui 55%, com o restante dividido entre Igor Puga e 
Domênico Massareto, que comandam a equipe de 20 

funcionários, além de Augusto Cruz Neto, Fernando 
Lara, Jaques Lewkowicz e eu.  
  
M&M — Foi mantida a independência da Mood, agência da 
qual você é sócio de Augusto Cruz Neto e Fernando Lara. É 
possível um negócio futuro entre a Mood e a TBWA para a 
volta ao Brasil da rede Tequila?  
Lara — Não há nada definido sobre a vinda da Tequila 
para o Brasil. A Mood é uma empresa de experiências 
com as marcas, atuando hoje com above e below the 
line, com maior foco em ações promocionais. Está no 
seu segundo ano de vida, vem crescendo muito, tem 
estrutura própria, com cerca de 35 funcionários, e 
carteira de clientes independente, com contas como 
Multishow e Visanet. Além disso, a Mood mantém acor-
do operacional com a Lew’Lara\TBWA e atende a todas 
as necessidades promocionais dos nossos clientes.   
 
M&M — Houve também uma aproximação com a Rapp, co-
irmã do Grupo Omnicom?  
Lara — O padrinho da retomada das conversações 
entre a Lew’Lara e a TBWA foi o Abaetê de Azevedo, 
presidente da Rapp para a América Latina. A Sheila 

Wakswaser, que já era chief financial officer da Rapp, 
assumiu o mesmo posto na Lew’Lara\TBWA. Com isso, 
houve uma aproximação, até porque acreditamos que é 
fundamental a oferta de soluções integradas aos nossos 
clientes, numa integração que nos envolve com a ID\
TBWA, a Mood e a Rapp. No Rio de Janeiro contrata-
mos o Alberto Cabaleiro (ex-Publicis), que dirige os 
escritórios da Lew’Lara\TBWA e da Rapp, mantendo 
as duas identidades absolutamente separadas, assim 
como as respectivas carteiras de clientes.  
  
M&M — Considerando as perdas e ganhos de 2008, como 
será o fechamento financeiro da Lew’Lara\TBWA?  
Lara — Nós nos preparamos para um período de tran-
sição, pois sabíamos que perderíamos algumas contas 
após a associação com a TBWA, como foi o caso de 
Natura. O que não sabíamos é que teríamos a contra-

partida tão rapidamente. Estávamos preparados até 
para uma transição mais longa. Considerando o Ibope 
Monitor, que é um bom parâmetro, mas não mede boa 
parte das principais receitas das agências, deveremos 
ter uma queda, pois perdemos verbas como as de Se-
com, Natura e Nokia. Nossa receita de 2008 será igual 
à do ano passado, com um investimento total em mídia 
menor. Por outro lado, boa parte das contas que con-
quistamos em 2008 ingressou na agência somente no 
final do ano ou chegarão apenas no início de 2009. No 
ano que vem, mesmo com a crise, com a entrada das 
novas contas, cujas receitas ainda não foram contabi-
lizadas integralmente, vamos ter uma nova realidade. 
  
M&M — Em 2008, o mercado publicitário parece ter subs-
tituído a desunião, que caracterizava as relações entre os 
empresários de agências, pelo diálogo, como se viu nos 
casos do IV Congresso e do Anexo C do Cenp. Por outro lado, 
a disputa pelo mercado continua ferrenha e há profun-
das divergências, como evidenciou o debate entre Fábio 
Fernandes e Nizan Guanaes no MaxiMídia, do qual você 
participou. Em sua visão, qual será o comportamento dos 
líderes dessa indústria em 2009?  

Lara — O IV Congresso deu prova inequívoca da força da 
indústria de comunicação brasileira. Ele só foi possível 
pelo fato de haver um presidente da Abap, o Dalton 
Pastore, totalmente dedicado à entidade, e por termos 
criado um conselho consultivo que reúne os 30 mais 
importantes empresários da propaganda, que, apesar 
de divergências e pontos de vista pessoais, uniram-se 
em prol da nossa indústria e têm em comum o objetivo 
de fortalecer as agências, de torná-las mais prósperas e 
rentáveis para serem mais eficazes no trabalho de co-
municação para seus clientes. A divergência e o debate 
são positivos. Entretanto, não devemos deixar que eles 
comprometam algo maior que é a evolução da indústria 
da comunicação. É na diversidade que está a riqueza 
da área de comunicação. Além disso, a competitividade 
acirrada está na essência do nosso negócio. Porém, 
temos de jogar duro na bola, e não na canela.

“Mesmo com a atual crise, 

é hora de o Brasil mostrar 

sua força e abrir janelas 

de oportunidades para os 

brilhantes profissionais 

que temos em nosso país, 

um mercado-chave para as 

principais marcas do mundo”
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