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Agências
Com referência à nota “Redefini-

ção de Papéis”, publicada na seção 
Em Pauta da edição no 1.344, gostaria 
de esclarecer os seguintes pontos: 
1) As agências LongPlay, Pepper e 
New Content faziam parte do Grupo 
Newcomm através de um acordo 
operacional, o qual contava com a op-
ção de participação societária, a ser 
exercida até o dia 31 de dezembro de 
2008. 2) Ao término desse contrato, 
ambas as partes (Grupo Newcomm 
e os sócios-gestores de cada uma 
das três empresas) optaram por 
encerrar o acordo, sem exercer a 
opção de participação acima citada. 
3) Desde janeiro de 2009, as agências 
passaram a ter gestão independente 
da holding Newcomm, e estão ne-
gociando participações com outros 
sócios-investidores. De acordo com 
Roberto Justus, presidente do Gru-
po Newcomm, as três empresas são 
exemplos de gestão bem-sucedida, 
tendo em seus quadros colaboradores 

profissionais extremamente com-
petentes. Contudo, por condições 
contra tuais com a WPP e a Young & 
Rubicam, parceiros internacionais 
do Grupo Newcomm, a participação 
independente do empresário nas 
empresas também deixou de ser uma 
alternativa viável.

Gê Rocha

Assessora de Comunicação 

Grupo Newcomm

Correção
• Na reportagem “Monitor aponta as maiores”, 

da edição no 1.344 (de 2 de fevereiro), faltou 
incluir a Loducca na lista das agências que 
mais cresceram na comparação dos dados 
do Ibope Monitor de 2007 e 2008. O desem-
penho da agência melhorou 97% de um ano 
para o outro.

• Na reportagem “Maratona da beleza”, 
publicada à pág. 30 da mesma edição, faltou 
a informação de que a Tanara Calçados é co-
patrocinadora do concurso Beleza Mundial, 
ao lado da Impala.

Cartas

A Yes Filmes anuncia a che-
gada de reforço internacional 
em seu time de diretores: a du-
pla Diego e Vlady. Ganhadores 
de vários prêmios, entre eles 
o El Ojo de Iberoamerica, na 
categoria Melhores Diretores, 
em 2006, 2007 e 2008, Die-
go, que é argentino, e Vlady, 
colombiano, se conheceram 
na Universidade Del Cine de 
Buenos Aires. Eles começaram 
a trabalhar juntos em 2005. 
Desde então a dupla passou 
por agências como Lowe, JWT, 
BBDO, Ogilvy & Mather, DDB, 
Leo Burnett, FCB, Young & 
Rubicam e McCann Erickson. 

No caso da parceria com a 
Yes, o primeiro encontro acon-

teceu casualmente em uma 
mostra em Buenos Aires e as ne-
gociações acabaram por fechar 
uma representação exclusiva da 
dupla no Brasil. “Percebemos o 
talento diferenciado dos dois 
e resolvemos investir. É uma 
parceria que pretende fomentar 
idéias e arejar as cabeças, tanto 
para o nosso mercado quanto 
para o deles”, acredita Leonardo 
Sérvolo, diretor de atendimento 
e sócio da Yes. 

Com esses reforços, mais a 
abertura do escritório paulista 
em 2008, a Yes visa montar 
um time para se qualificar em 
diferentes estilos de direção 
e atender às necessidades do 
mercado. 

Já a filial brasileira da pro-
dutora americana Hungry Man 
contratou o diretor argen-
tino Lemon (Mariano), que 
trabalhou para a produtora 
argentina Rebolucion e já foi 
assistente de direção dos di-
retores argentinos Luciano 
Podcaminsky e Armando Bo.

Lemon divide a rotina de 
trabalho entre São Paulo e 
Buenos Aires, onde representa 
a produtora Ursula Cine. Ele 
foi listado no Gunn Report de 
2008 como um dos diretores 
mais premiados do mundo.
Recentemente, Lemon filmou 
campanha da Unilever para a 
Ogilvy em São Paulo.

Robert Galbraith e Sandra Silva

Produção

Latinos reforçam direção da 
Yes Filmes e da Hungry Man

As marcas Bradesco, Banco do Brasil, 
Unibanco e Itaú estão entre as cem mais 
valiosas instituições bancárias do planeta. 
Esse foi o resultado da pesquisa anual 
realizada pela Brand Finance, em parceria 
com a revista inglesa The Banker, que visa 
classificar as 500 corporações bancárias 
com maior valor de marca no mundo.

Divulgada na quarta-feira, 4, a lista de 
2009 mostrou que as instituições financei-
ras do Brasil obtiveram uma melhoria em 
sua classificação em relação ao ranking 
do ano passado. O Bradesco foi o banco 
nacional mais bem colocado, ocupando a 
12a posição. Em 2008, ficou no 42o lugar.

Na segunda colocação — entre os 
bancos nacionais — aparece o Itaú, na 
21a posição (contra a 54a alcançada no 
ano anterior). Em seguida, em 35o lugar 
aparece o Banco do Brasil (que, em 2008, 
ocupou a 45a colocação de acordo com 
o instituto de pesquisas) e, logo após, o 
Unibanco, que neste ano obteve a 67a po-
sição no ranking enquanto, em 2008, nem 
figurava na lista das 500 marcas mais va-
liosas do mundo. 

O  c a m p e ã o 
é o HSBC, que 
também liderava 
o ranking no ano 
passado. Na seqü-
ência aparecem as 
instituições Bank 
of America, Wells 
Fargo, Santander, 
ICBC, American 
Express, Citi, BNP 

Farpas, China Construction Bank e Chase. 
Segundo a avaliação do Brand Fi-

nance, o valor da marca do Bradesco, 
atualmente, alcança o montante de US$ 
7,7 bilhões; a marca Itaú foi avaliada 
em US$ 5,6 bilhões; o Banco do Brasil, 
em US$ 2,9 bilhões, e o Unibanco, em 
US$ 1,52 bilhão.

No restante da lista das 500 institui-
ções ainda aparecem a Nossa Caixa (na 
264a posição), o Banrisul (305o lugar), o 
BNB (453o) e o Panamericano (498o). A 
pesquisa é realizada com clientes bancá-
rios de mais de cem países.

Banco Central
No Brasil, o Banco Central também 

passou a publicar um ranking sobre 
os bancos brasileiros. Desde a semana 
passada consta no seu site (www.bcb.
gov.br) a lista das taxas médias de juros 
cobradas por 35 bancos e financeiras, em 
ordem decrescente.

Para pessoas físicas, há informa-
ções sobre as taxas médias de cheque 

especial, crédito 
pessoal, aquisição 
de veículos e de 
bens. Para pessoas 
jurídicas, os dados 
são sobre descon-
to de duplicatas, 
capital de giro pre-
fixado, conta ga-
rantida, aquisição 
de bens e capital 
de giro flutuante. 

Anúncio de oportunidade do Bradesco 
na revista The Banker

Branding

Marcas de bancos brasileiros 
avançam em ranking
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Para ampliar suas capacidades digi-
tais, a Ogilvy anunciou duas novidades. A 
primeira é que o Porto Digital, um parque 
tecnológico com cem empresas e 4 mil co-
laboradores no centro histórico do Recife, 
terá uma operação da agência voltada 
para o marketing digital, com uma mistura 
de funcionários locais e de São Paulo. O 
escritório, que já está em atuação com 
dez pessoas, repete modelo já adotado em 
Bangladesh e Pequim, na China. 

A iniciativa foi anunciada pelo CEO 
global, Miles Young, que em 1o de janeiro 
assumiu o cargo antes ocupado por Shelly 
Lazarus, e pelo novo diretor global de 
criação, Khai Meng Tham, que visitaram 
o Brasil na semana passada. “O digital 
costuma ser separado da operação das 
agências, mas nós o encaramos como algo 
inerente a todas as estruturas, como a pu-
blicidade e as relações públicas”, afirmou 
Young. Tanto o inglês quanto o cingapuria-
no vieram da premiada operação asiática 
com o objetivo de ampliar as capacidades 
criativas da rede no mundo. 

Além disso, Sérgio Amado, o presiden-
te da Ogilvy no Brasil, confidenciou que a 
empresa está prestes a acertar uma par-

Agências

Ogilvy com foco digital
ceria, “que não significa necessariamente 
uma compra”, com a agência interativa 
10’ Minutos. “A chance de dar certo é de 
90%”, afirmou. 

O mercado brasileiro é considerado 
pelos executivos como aquele que oferece 
as melhores condições dentro dos países 
emergentes, como Rússia, Índia e China, 
mas precisa expandir a atuação no digital. 
“A publicidade digital tem somente 3,5% 
do bolo no Brasil, e isso é muito pouco 

comparado ao Reino Unido, por 
exemplo, que tem 20%. Queremos 
cobrir esse buraco nos próximos 
anos”, sinaliza Young. A operação 
nacional da Ogilvy já é a quarta do 
mundo, atrás somente de EUA, Reino 
Unido e China.

A expansão em mercados emer-
gentes e em modalidades como digi-
tal e comunicação integrada é fun-
damental para as redes recuperarem 

parte das receitas que estão perdendo 
com a propaganda em países desenvolvi-
dos. “O Brasil não está tecnicamente em 
recessão e deve continuar crescendo. O 
País oferece muitas oportunidades de 
desenvolvimento em comunicação inte-
grada, especialmente no digital”, afirma. 

Outro atrativo desses locais, especial-
mente a América Latina e a Ásia, como diz 
Tham, é “oferecer acesso a regiões com 
muitos recursos criativos e que muitas 
vezes precisam fazer uma limonada com 
o limão que recebem, por causa dos pe-
quenos budgets”. “E não é à toa que este 
é o primeiro país que estamos visitando”, 
completou Young. 

Felipe Turlão

Miles Young e Khai Meng Tham: atenção à quarta operação 
mundial da Ogilvy
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