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Criador de grandes cases da propaganda, entre eles o da "Brahma número 1", "Baby Telesp 
Celular", "Experimenta Nova Schin" e, mais recentemente, responsável pelo relançamento da 
Kaiser, Eduardo Fischer construiu uma das grandes agências do Brasil, a Fischer América, hoje 
uma rede presente na Argentina, Colômbia e Portugal - primeira multinacional brasileira desse 
setor.  
 
Em 1996, criou a Totalcom, primeira holding de comunicação da América Latina de capital 
independente, um grupo formado atualmente por mais de 10 empresas no Brasil e no exterior, 
que operam nas mais diversas disciplinas da comunicação, empregam 700 pessoas e atendem 
a mais de 200 clientes.  
 
Não faltam prêmios em seu currículo. Entre os quais, foi eleito líder empresarial pelos 
assinantes do jornal Gazeta Mercantil, em 1999.  
 
Foi ainda idealizador e responsável pelo evento de divulgação da imagem do Brasil - "É Tempo 
de Brasil" -, realizado no Museu do Louvre em 1998, durante a Copa de Mundo de Futebol na 
França.  
 
Por dois anos consecutivos, 2000 e 2001, foi o único publicitário convidado pelo ex-presidente 
da Colômbia Andrés Pastrana Arango para debater a imagem da Colômbia no Millennium Board 
Meeting, que contou com a participação de empresários como Brian Mulroney, ex-primeiro-
ministro do Canadá; Dick Grasso, ex-presidente da Bolsa de Valores de Nova York; Walter 
Shipley, Chairman e CEO do Chase Manhattan Bank, e Jim Kinsey, fundador e chairman da 
América Online.  
 
Foi um dos dois únicos latino-americanos convidados pela organização do 5th Global Marketing 
Communications Conference, em Lisboa, para fazer parte do time de conferencistas do evento, 
que reuniu publicitários, consultores e anunciantes de grandes empresas do mundo inteiro... 
Enfim, um currículo que poderia preencher estas duas páginas.  
 
O que mais chama a atenção na trajetória do publicitário, porém, é o fato de estar 
permanentemente em ebulição. Não exatamente do alto de seu belo escritório, na região da 
Avenida Faria Lima, de onde se tem uma vista inacreditável da Zona Sul de São Paulo. Ele diz 
que tem boas idéias em viagens, em conversas com taxistas, observando o comportamento 
dos jovens em bares e pubs.  
 
Tamanha curiosidade e interesse pela diversidade cultural de países por onde passa foi 
essencial para que, em 2006, inaugurasse a Fischer Portugal, que em apenas um ano de vida 
conquistou marcas de grande prestígio além-mar.  
 
Em 2008, em mais um movimento de internacionalização, o Grupo Totalcom, que preside, 
adquire a empresa de marketing promocional Smash na Argentina, mercado onde já estava 
presente com uma agência de publicidade, a Fischer Argentina.  
 
No final deste mesmo ano, cria a Total On Demand, holding pioneira que oferece soluções 
completas e integradas de marketing, reunindo em uma mesma estrutura, e sob gestão 
compartilhada, empresas especializadas em diferentes disciplinas da comunicação: digital, 
eventos, promoção, marketing de relacionamento, incentivo, premiação, trade marketing, 
design, package, healthcare e agronegócio.  
 
Na entrevista a seguir, ele fala sobre criatividade, sobre descobertas que fez em suas viagens, 
aborda as oportunidades que a crise financeira traz, discorre sobre a felicidade do povo 
brasileiro e sobre sua alienação, sobre a Colômbia, que para ele é um país mais feliz do que o 
Brasil. Dá até dicas de viagem. Fala também, naturalmente, da rede de agências Fischer, que 
trabalha com a filosofia de Comunicação Total. Fundada no início dos anos 1980, a empresa 
acumula mais de 150 mil jobs e 300 cases de sucesso, criados para a Kaiser, Sol, Heineken, 



Coca-Cola, Vivo, Honda, Caixa Econômica Federal, Aji-no-moto, Melitta, TMN (maior operadora 
de telefonia móvel de Portugal), cervejaria Sagres, Domecq, Bardahl, Loma Negra, 
Laboratórios Abbott e Italcred, entre outros.  
 
Segue a entrevista.  
 
Gazeta Mercantil - O que tem tomado seus dias atualmente? O que tem chamado sua 
atenção?  
 
(risos) Trabalho. Há cada vez mais oportunidades para levar novos serviços aos nossos 
clientes. Criar plataformas com serviços integrados, custo benefício menor ao cliente. Então o 
volume de trabalho está grande. Mas isso é sinal de que há neste momento uma boa resposta 
do mercado. Estamos seguindo os planos de expansão natural do grupo. Buscando novos 
aliados ao projeto comunicação total, avaliando empresas no Brasil e fora. Nunca tivemos 
tanta procura de aquisição lá fora, como nos últimos dias. Mas estamos caminhando com 
cuidado. Estruturando operações.  
 
Gazeta Mercantil - A publicidade nacional está em alta?  
 
Não sei se a publicidade está em alta. Mas o projeto da Totalcom está aparecendo bastante 
neste momento. Pode ser que a economia do Brasil esteja em alta. Estamos conhecendo 
alguns países para, num segundo momento, tentar resolver problemas de possíveis clientes. 
Bem, os clientes estão tendo problemas neste momento. O grupo quer ser parceiro deste 
pessoal para oferecer soluções saudáveis.  
 
Gazeta Mercantil - Pode dar um exemplo de solução que ofereceu a algum cliente?  
 
Só damos exemplos de trabalhos já feitos. Vamos lá... o lançamento da New Fit Honda foi um 
sucesso estrondoso, que veio com um jogo no telefone, que passou a ser o segundo jogo mais 
consumido na Coréia. O primeiro no Brasil. Trouxe inovação, interesse, percepção de uma 
marca moderna. Um carro que, se não vou tê-lo, quero, ao menos, conhecê-lo. (Faz parte 
dessa campanha um game, produzido pela BG Interativa, para uso em iPhones. Esse game já 
é o aplicativo gratuito mais baixado no Brasil por usuários de iPhone e o segundo na Coréia. O 
game está disponível na loja do iTunes e, em 10 dias desde o seu lançamento, já teve mais de 
7 mil downloads).  
 
Gazeta Mercantil - Quando fala que o cliente está com problemas neste momento, 
está falando da crise, não? Poderia falar sobre as oportunidades deste momento tão 
delicado?  
 
Neste momento tenho que estar mais próximo ao cliente, atuar mais perto, buscar soluções 
novas. Isso demanda muito esforço de trabalho.  
 
Gazeta Mercantil - Quantas pessoas tem na sua equipe?  
 
São 700 no total.  
 
Gazeta Mercantil - Poderia falar sobre a internacionalização da companhia? Como 
trabalhar o desejo em países tão diferentes?  
 
Há escolas diferentes e valores diferentes em cada um dos países. Cada um destes lugares 
valoriza comportamentos distintos. A publicidade do Brasil é muito valorizada no exterior, mas 
não dá para ser usada na Espanha, em Portugal, na Grécia. Há exemplos de trabalhos que 
funcionam bem aqui e que não funcionam na América Latina. Há vários exemplo, mas como já 
disse, não cito produtos nem clientes. Bem, aqui, às vezes, usamos um tipo de humor que no 
México pode esbarrar em limites de ética, que poderia fazer com que igreja do Peru entrasse 
no jogo. É preciso respeitar as idiossincrasias de cada povo, diferentemente da época da 
globalização, em que o Marlboro mandava anúncios de cowboys até para o Irã. Hoje é preciso 
tomar cuidado para se perceber os valores nos diferentes mercados.  



 
Gazeta Mercantil - Para perceber os códigos de cada um dos países nos quais 
trabalha, você deve viajar muito. Aliás estava fora há alguns dias, não?  
 
Sim, estava de férias. Na Patagônia, andando em geleiras para esfriar a cabeça (risos). Mas 
estou indo para Europa agora visitar clientes, participar de reuniões de conselhos, fazer 
revisões de trabalho.  
 
Gazeta Mercantil - Quando chega num determinado país, ou cidade, quais lugares vai 
para conhecer diversidade cultural, para saber dos desejos locais?  
 
ou para bares, botecos, pubs... mas a primeira coisa é conversar com taxistas. Converso muito 
com eles. Já criei uma campanha para o uísque Jameson depois de uma dica de um deles. 
Bem, tinha um desafio de fazer com que este produto pegasse no Brasil, país que não sabia 
que se fazia uísque na Irlanda. Bem, aqui ninguém conhece a Irlanda. O que o brasileiro 
conhece deste país? O IRA (Exército Republicano Irlandês), danças, a cerveja. Voltando... o 
taxista me disse para ir a um pub. De lá me mandaram para a fábrica da Jameson, onde 
conheci o processo de execução. Queimam o malte numa panela e a fumaça não pega no 
sabor, enquanto que na Escócia, queimam o malte na fumaça. O uísque fica smoked. Vi que o 
smoked é mais enjoativo para jovens. Então criei a palavra ‘whiskey’, com um "E" a mais, que 
passou a ser o ‘uísque evolution’. Foi um grande sucesso por aqui. Como você vê, adoro bar, 
taxistas... adoro.  
 
Gazeta Mercantil - Em cada país que visita vai para bares conhecer a diversidade 
cultural...  
 
Sim, adoro fazer isto. Portugal foi assim também, quando cheguei lá. Outros países como a 
Colombia, também.  
 
Gazeta Mercantil - Falando na Colômbia, poderia contar como descobriu este país?  
 
Conheci a Colômbia faz algum tempo. Foi com o presidente Andrés Pastrana Arango, no 
começo da década. Ele me convidou para participar do Millennium Board Meeting, um plano 
que levou US$ 2 bilhões de investimentos ao país. E que ajudou a mostrar ao mundo que o 
problema da cocaína não era a Colômbia. Trata-se de um problema mundial, já que quem 
consome a droga são os Estados Unidos, a Espanha etc. Bill Clinton estava neste evento, o 
prefeito de Nova York, o presidente da Mitsubishi, e eu. Conheci na ocasião o ministro da 
economia, da agricultura. Está vendo aquela foto ali (aponta para um painel com fotos e 
anotações em seu escritório) foi tirada numa área das Farc. Foi num momento em que o 
presidente criou uma zona desmilitarizada, para ficar amiga das Farcs. Foi seu grande erro. 
Seu grande erro. Até para lá eu fui. Como você vê, conheci a Colômbia profundamente.  
 
Gazeta Mercantil - Poderia discorrer sobre esta experiência? Da diversidade cultural 
do local, da culinária etc...  
 
Comida pouco importa. O que interessa lá é outra coisa. Estamos falando da mais antiga 
democracia da América Latina, do maior exportador de flores do mundo, do maior produtor de 
esmeraldas do mundo, de um dos maiores centros têxtis do mundo. É a segunda maior 
economia da América do Sul. Passou a da Argentina. Isso é bem mais interessante do que 
falar onde eu vou comer lá.  
 
Gazeta Mercantil - Falei em comida para entrar no campo da diversidade cultural do 
país...  
 
Bem, depois do Brasil, a Colômbia é país mais alegre da América Latina.  
 
Gazeta Mercantil - Tem um Carnaval bacana lá, não?  
 



Sim, de Barranquilla. Fica perto da terra do Gabriel Garcia Márquez, que, aqui, ninguém sabe 
que é colombiano...  
 
Gazeta Mercantil - Tem histórias curiosas sobre este país?  
 
Tem um caso curioso, do radialista Julio Maria, que é um locutor conhecidíssimo por lá. É 
ouvido até nas encostas da Corlheira dos Andes, onde não chega a TV. Eles ouvem o Julio 
como se fosse o Papa. E o cara fala todo o dia o que está acontecendo. Já derrubou 
presidente. Tratam ele como Deus... artistas, políticos. Entrevista todo mundo, fala quando o 
exército entrou na mata e caçou não sei quem, mas fala de filmes, cinema, música. Ele é rei. 
Se perguntarem para o colombiano quem é o Julio, todos o conhecem, mas ninguém conhece 
sua cara. Bem, ele transmite hoje suas notícias da Espanha. Há 13 anos está fora, e ninguém 
sabe disto. Teve que sair do país, e tem uma rede de informantes grande. Entrevista os caras 
e diz que está em seu estúdio em Bogotá.  
 
Gazeta Mercantil - Parece até um conto do Gabriel Garcia...  
 
(risos). Sim, parece...  
 
Gazeta Mercantil - Já que falou da alegria do povo colombiano, poderia falar sobre 
este estado de espírito que é ser brasileiro?  
 
O que, falar da tristeza do argentino? (risos)... Bem, talvez seja esta alegria do brasileiro que 
mais ajuda o País num momento de crise internacional tão forte como este que estamos 
passando. Você anda nas ruas do mundo e não tem motorista de táxi que não fale sobre a 
crise. No Brasil, não tem um que fale sobre a crise (risos). O povo brasileiro está distante da 
crise. Aliás, o Brasil é à parte de tudo... Está num continente que desconhece. Vamos para a 
Argentina apenas para fazer compra quando o dólar está mais baixo. Não temos relação 
comercial com o México, com a América Central. Quando tive uma agência na Venezuela, era a 
única empresa brasileira prestadora de serviços do país.  
 
Gazeta Mercantil - O que mais tem a dizer sobre suas impressões sobre o Brasil?  
 
A cultura nacional vem da colônia... Algo começa a crescer e já se pensa em vendê-lo. Não há 
investimento. Aqui, desenvolve-se para fazer caixa hoje. Brasileiro faz caixa para uma ou duas 
gerações. Na Europa, se faz para 50.Gazeta Mercantil - O que tem visto nas cidades nacionais 
que tem te chamado atenção? Moda, movimento artístico etc...  
 
(pensativo) Nada. Verdade! (risos). Nem moda, nem cinema. Faltam novidades. Estamos num 
momento de reflexão. Há uma apatia no ar... Há até apatia em relação a crise. Quem não lê 
jornais nem sabe que a crise está acontecendo... há sim aqui a preocupação carnavalesca, 
com o futebol. No Brasil valorizamos muito o que está dando certo... não somos 
definitivamente um povo derrotista.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D4-D5. 


