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Meio & Mensagem — O que é a Digitas hoje, após a aquisi-

ção pelo Publicis Groupe, o quarto maior conglomerado de 

comunicação de marketing do mundo, tanto em termos de 

estrutura, quanto em faturamento?  

Alan Rutherford — Há 20 meses, éramos uma companhia 

com sede nos Estados Unidos, com seis escritórios e 

um quadro de funcionários com 800 pessoas. Quando 

fomos comprados pelo Publicis Groupe, a visão do 

grupo era de que o digital dirigiria a comunicação de 

marketing no futuro da publicidade. Com isso, o acor-

do possibilitou à Digitas saltar dessa estrutura de 

companhia norte-americana com um pequeno escritó-

rio no Reino Unido para uma ampla rede global de 

agências, com participação em mercados tão diferentes 

entre si como Brasil, China e Índia. A Digitas hoje é 

uma agência digital de criatividade e mídia e oferece 

tudo o que o cliente precisa em marketing, até porque 

tudo está se tornando digital. A agência é focada em 

serviços de marketing digital, só que isso costuma ser 

confundido com o termo digital que, isolado, é relacio-

nado com tudo o que é de internet. A Digitas é uma 

agência voltada para a nova era digital, que está cedo 

ou tarde chegará a todos os países. Se considerarmos 

que o Google hoje tem receitas maiores do que qualquer 

dono de empresa de mídia, mesmo TV, devemos en-

tender que o mundo está se movendo rapidamente, 

porque o consumidor está mudando. Sobre faturamen-

to, prevemos um crescimento substancial, porque te-
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mos negócios em desenvolvimento em diversos países. 

Isso nos ajudará a balancear os problemas de recessão 

de mercados mais maduros.   

  

M&M — A Digitas adquiriu a Tribal e entrou no mercado 

brasileiro. Como anda a operação e quais são os planos 

para rivalizar com a AgênciaClick, que também pertence a 

um grupo estrangeiro (o Isobar)?  

Rutherford — A Tribal é uma operação com gente nova 

e talentosa e com força para ser a base da Digitas na 

região da América Latina, já que temos o compromisso 

de expandir para outros países na região. Sobre a 

AgênciaClick, eu acho que são negócios diferentes. 

Sem dúvida, queremos ser a agência número 1 no 

Brasil e na América Latina, além de ter o melhor perfil 

de criatividade e de inovação dentre as agências, e acho 

que estamos muito bem posicionados e próximos disso 

neste momento. Se olharmos o caso do Isobar, enten-

deremos que eles têm um poder grande em mídia, já 

que são parte do Aegis, que é um grupo especializado 

nisso. Eu imagino que suas ambições no Brasil sejam 

mais voltadas para mídia e não para serviços de criati-

vidade, o que é o nosso caso.  

  

M&M — Quais os prós que atraíram a Digitas para o nosso 

mercado e em que pontos ele, e a América Latina como um 

todo, poderiam melhorar?   

Rutherford — A razão pela qual o Brasil é importante é 

o grande trabalho criativo feito aqui, que eu considero 

um dos melhores do mundo. E isso é um grande ativo 

para a Digitas, já que o time daqui pode adicionar 

muito ao nosso grupo em termos de qualidade dos 

serviços que oferecemos. Além disso, o mercado bra-

sileiro é extremamente atraente, porque já é grande e 

está se expandindo rapidamente, principalmente no 

digital. E, ao mesmo tempo em que se destaca em 

termos de criatividade, eu acho que o mercado poderia 

aprender um pouco mais no campo da tecnologia com 

os exemplos da China e do Japão, embora eu ache que 

isso seja apenas uma questão de tempo e que essas 

novidades chegarão muito rapidamente, favorecendo 

a produção de conteúdo.  

  

M&M — Dentro do que você observou durante esse proces-

so de expansão, quais são os mercados mais promissores 

para a Digitas?  

Rutherford — Já temos escritórios nos mercados que 

mais crescem, como China, Rússia, Índia e Brasil. A 

China, especialmente, possui um apelo fascinante, por 

causa do tamanho, do crescimento constante da eco-

nomia, do talento criativo que existe por lá e da tecno-

logia e crescimento do mobile como mídia, que dá uma 

nova dimensão ao marketing digital e à comunicação. 

O Japão também é um mercado interessante, porque 

é grande e, embora não cresça tanto quanto outras 

regiões, possui um grande avanço tecnológico e uma 
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maneira de utilizar o celular que é fascinante. É pro-

vavelmente o mercado mais avançado no digital. Os 

europeus trazem um grande poder criativo, em lugares 

como Reino Unido, França e Alemanha, além de serem 

mercados muito maduros. Mas o interessante para nós 

é como a Digitas pode tirar vantagem dos diferentes 

atributos desses mercados.   

  

M&M — Como é comandar um processo de expansão em 

um momento em que a maior parte do mercado está com 

os pés no freio?  

Rutherford — Sabemos que não é tão fácil crescer em 

um mundo com recessão e em um mercado em que as 

empresas sofrem uma evidente queda em seus resul-

tados. Mas temos algumas metas. Uma delas é que a 

Digitas irá continuar seu caminho de crescimento, até 

porque ainda há oportunidades para isso. Uma segun-

da coisa importante é que a recessão é uma oportuni-

dade para anunciantes e agências repensarem a ma-

neira de abordar sua comunicação de marca e de in-

vestir o seu dinheiro. E eles sabem que o digital é uma 

parte importante disso, tanto em termos de constru-

ção e lembrança de marca, quanto pelo fato de que 

os consumidores passam mais tempo online, além de 

ser uma mídia capaz de oferecer uma medida de re-

torno de investimento confiável. Nesse ambiente, o 

digital se torna uma mídia mais desejada pelos anun-

ciantes, que passam a pedir às agências que ofereçam 

mais soluções digitais. Com isso em mente, já temos 

força em 17 países, o que torna mais fácil a expansão 

para novas regiões. E até o final de 2009, queremos 

chegar a mais 20 países. Na América Latina, México 

e Argentina são também grandes mercados que pre-

cisam ser considerados.   

  

M&M — Sendo especialista no mercado de mídia, como você 

imagina o ambiente dela para os próximos anos, sob o 

aspecto da crescente importância do digital?  

Rutherford — No futuro, todas as mídias terão, de fato, 

um forte componente digital. Desde já esse componen-

te ou está sendo mantido ou continua crescendo nos 

orçamentos dos anunciantes, porque eles reconhecem 

que o digital é importante no negócio e tem a capaci-

dade de entregar mensagens para construir marcas. 

Eu imagino que na TV, por exemplo, haverá a adoção 

de novas capacidades que possibilitarão aos consumi-

dores, dentre outras coisas, procurar seus canais de 

televisão do mesmo modo que fazem buscas no Google, 

direcionando suas atenções somente para os conteúdos 

a que querem assistir. O outdoor se tornará mais digi-

tal do que nunca, com a possibilidade de as agências 

alterarem as mensagens digitais minuto a minuto, 

baseadas na demanda do consumidor. E os veículos 

impressos mudarão em direção às edições online. Eu 

acho que a tecnologia irá comandar essa mudança, que 

será mais rápida do que prevíamos há cinco anos. As 

telas pequenas dos celulares e os conteúdos criados 

para eles, além da conectividade com a internet, são 

tendências que já estão acontecendo.   

  

M&M — Qual será o papel da televisão, que é a mídia que 

mais atrai verba em grande parte dos mercados, como EUA 

e Brasil?   

Rutherford — É claro que as pessoas não abandonarão 

a televisão, e o conteúdo produzido para ela seguirá 

importante como sempre foi. Mas como um canal de 

distribuição, certamente, essa mídia sofrerá profundas 

mudanças já que, com os sinais digitais, o conteúdo 

estará na tela grande, no mobile e no online. E o lado 

positivo é que as marcas podem tirar uma grande van-

tagem se souberem se aproveitar dessa relação de 

conteúdo com o consumidor. Meu antigo trabalho na 

Unilever (como vice-presidente de mídia global) era 

descobrir novas maneiras de fazer as coisas, criando 

novos conteúdos para marcas como Dove. O objetivo 

era que as marcas tivessem grandes idéias e, principal-

mente, que fossem donas delas. Desse modo, os con-

sumidores enxergavam um real valor nessa relação, 

porque as marcas ofereciam algo que eles queriam, 

provocando o engajamento.  

  

M&M — Sobre seu trabalho na Unilever, como foi o proces-

so que remodelou a comunicação da empresa?  

Rutherford — Quando entrei na Unilever em 1999 (vin-

do da Ogilvy & Mather da Europa), comecei a com-

preender que a mídia estava mudando de modo pro-

fundo. Ela estava ficando cada vez mais fragmentada, 

em um período no qual o marketing digital estava co-

meçando a surgir, e a televisão, a perder audiência. A 

partir daí, eu e o time de comunicação da empresa 

tes de maneira melhor. E é isso o que uma rede oferece. 

Essa estrutura nos permite oferecer melhores soluções, 

contratar melhores talentos, treiná-los e mover idéias 

e pessoas ao redor do mundo. Podemos, por exemplo, 

exportar as melhores tecnologias da China para o Bra-

sil, ou do Japão para a França. Como hot shop você não 

tem essa escala para operar como um grande negócio. 

Os clientes globais, com operações em diversos lugares 

do mundo, não precisam buscar soluções em cada lugar, 

primeiro porque isso é mais caro, e também porque não 

terá a garantia da melhores idéias. Eu acho que sempre 

haverá espaço e necessidade de as agências indepen-

dentes existirem, e sempre haverá anunciantes para os 

dois modelos. E isso é bom para o mercado, porque ele 

seguirá crescendo.   

  

M&M — Como funciona a Vivaki, plataforma de marketing 

digital do Grupo Publicis (que culminou na premiada cam-

“A recessão é uma 

oportunidade para 

anunciantes e agências 

repensarem a maneira de 

abordar sua comunicação de 

marca e investir o seu dinheiro. 

E eles sabem que o digital é 

uma parte importante disso”

decidimos que precisávamos de um novo approach de 

planejamento para a comunicação da marca. Desen-

volvemos, então, um novo plano de comunicação como 

referência para as agências e o colocamos em prática 

em cada um dos países onde a Unilever tinha atividade. 

A reestruturação focou as marcas globais, como Dove, 

e nas idéias que realmente pudessem ser utilizadas em 

todos os países do mundo. Essa alteração de estratégia 

fez um grande sucesso. Com isso, conseguimos também 

consolidar a relação com as agências da Unilever — no 

caso, JWT, Ogilvy, Lowe, McCann Erickson e BBH. An-

tes disso tínhamos muitas agências e não conseguíamos 

gerenciar a comunicação da marca em nível global.  

  

M&M — Em um mercado com milhares de hot shops em cada 

canto do mundo, quais são as vantagens de uma rede in-

tegrada como a da Digitas e quais as possibilidades de 

co-existência?  

Rutherford — As grandes redes nasceram de negócios 

pequenos. Depois de um período de tempo, e não falo 

só da mídia mas de qualquer negócio, elas têm a ne-

cessidade de ganhar escala, expertise e servir os clien-

panha pela “Beleza Real”) lançada em junho de 2008?  

Rutherford — Ela é uma iniciativa estratégica que com-

bina de três partes do grupo — a MediaVest, a Zenith 

Optimedia e a Digitas — para desenvolver negócios 

para a empresa, com novos serviços, ferramentas e 

parcerias, visando melhorar a performance dos anun-

ciantes e os investimentos de marketing e aumentar o 

crescimento do Publicis ante a rápida expansão dos 

mercados digitais. As três se uniram nessa estratégia 

porque no futuro a criatividade digital e a mídia se 

tornarão as soluções de que os clientes precisam. A 

idéia geral é entregar soluções de mídia e criação, mais 

fortes e relevantes, adicionando escala para ajudar a 

desenvolver os negócios dos clientes. É algo muito bom 

para nossos parceiros e uma incrível oportunidade para 

entregarmos soluções mais inovadoras para mídia e 

criação. A Vivaki nasceu no coração de diferentes 

companhias, é uma parte distinta que operará em 

conjunto com os outros negócios. Claro que o Brasil é 

um mercado único nessa área de mídia, já que ele não 

tem os bureaus como a Europa; por isso, o projeto não 

causará muitos impactos aqui.
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