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Marcelo Aragão saiu da Africa, que 
contratou Cássio Zanata 

Duda Hernandez deixa a McCann 
e assume a Taterka

Fernando Vega Olmos: campanhas pop
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Agências II

Vega Olmos diz que 
“apimenta” a J WT A operação latino-ame-

ricana da Adidas, que tem 
no Brasil o seu mercado 
mais relevante, cresce a dois 
dígitos há quatro anos, e a 
tendência para 2009 é que 
continue nessa toada. É o 
que garantiu o presidente 
global da companhia, o ale-
mão Herbert Hainer, durante 
visita ao país que é o décimo 
mercado mais importante 
para a companhia.

Uma das principais pla-
taformas para a Adidas no 
Brasil nos próximos anos é a Copa do 
Mundo que o País sediará em 2014. A 
empresa tem acordos fechados de pa-
trocínio, desde material de gandulas até 
algumas seleções e atletas que certamen-
te participarão do evento. “Já estamos 
fazendo algumas coisas, e o Brasil pode 
esperar grandes novidades por parte da 
Adidas para a Copa”, avisa Hainer. “Para 
citar um exemplo do que fizemos recen-
temente, criamos uma versão do Estádio 
Olímpico em frente ao Parlamento da 
Alemanha, durante a última Copa, onde 
fizemos transmissões ao vivo gerando 
muito barulho por lá. Em 2008, na Euro-
copa, colocamos em Viena o goleiro Peter 
Cech em uma estrutura similar à de uma 
roda-gigante, com 42 metros de altura e 
oito braços”, lembra.

Com isso, o País deve ampliar a sua 
participação e importância dentro do 
grupo. “Seria pretensão dizer que pode-
mos ser um dos cinco maiores mercados. 
Mas devemos ganhar algumas posições 

Marketing esportivo

Adidas já pensa na Copa de 2014

A véspera de Carnaval 
foi agitada entre as agências 
e seus criativos. Primeiro foi 
a Africa, que anunciou que 
Marcelo Aragão não é mais 
seu vice-presidente de cria-
ção. Para o seu lugar já foi 
contratado Cássio Zanata, 
que até o final de novembro 
estava na Y&R. Ainda não 
foi definido se o criativo terá 
o cargo de vice-presidente, 
cargo que Aragão ocupava, 
ou se apenas fará dupla de 
Sérgio Gordilho, sócio da 
empresa e vice-presidente 
de criação. 

Aragão estava há cerca 
de seis meses na agência 
e dividia o comando das 
equipes com Gordilho. A 
experiência acabou não 
dando os frutos desejados, e 
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Criação fervilha  
com movimentação  
de profissionais

as partes entraram em acordo. 
Em comunicado, Gordilho afir-
mou que “tem muito respeito 
pelo grande profissional e toda 
a história que ele construiu na 
propaganda brasileira”, além 
de afirmar que “foi um orgulho 
tê-lo na Africa”. 

Já a criação da Taterka es-
tará de cara nova a partir de 
março. A agência passa a con-
tar com uma direção geral de 

criação, comandada 
por Marcelo Luca-
to e por Eduardo 
(Duda) Hernandez, 
que se desliga da 
McCann Erickson. 
Dorian Taterka co-
mandará a dupla na 
agência, que prevê 
crescimento de 30% 
para este ano.

Hernandez, que 
conta com passa-
gens também pela 
Leo Burnett e Al-
mapBBDO, une-
se a outros nomes 
na empresa — que 
vem se reestrutu-
rando nos últimos 
anos.  A Taterka 
conta hoje com ou-
tras três grandes 
áreas — de aten-

Herbert Hainer: novidades para a Copa

dentro dos próximos anos”, afirmou o 
presidente da Adidas no Brasil, Marcelo 
Ferreira, que aponta para um foco da 
empresa não só no futebol. “Além da 
Copa de 2014, há um movimento cada 
vez maior da população do País para a 
prática de esportes. Tanto que, em 2009, 
teremos uma estratégia durante o ano 
com cinco grandes esportes, dentre elas 
tênis e corrida”, revela. A estratégia da 
empresa por aqui se completa com as 
lojas com a marca Adidas, que já são 29 
e deverão subir para mais de 40 até o 
final de 2009.

Felipe Turlão

Correções
• Na seção Acontece no Meio, à pág. 38 da ed. 1346, 
de 16 de fevereiro, o executivo Tony Cervone assume 
cargo na holding UAL, da United Airlines — e não 
American Airlines, como foi publicado. Na mesma se-
ção, diferentemente do que foi publicado, Fernando 
Melo, que era diretor de contas da agência Bullet, foi 
promovido a diretor de atendimento da empresa.

O argentino Fernando Vega Olmos 
está há pouco mais de um mês na ativa 
em seu papel como chairman de criação 
da JWT para América Latina e Europa. 
“Muitas pessoas, e eu me incluo nisso 
quando não estava aqui, têm uma percep-
ção sobre a JWT como sendo de um lugar 
que, embora sério e muito profissional, 
não tem uma certa pitada de pimenta, 
uma sensualidade. Mas sei que isso não é 
verdade, e a rede tem diversos exemplos. 
Só que é preciso que os outros saibam 
disso. Há muito da JWT que pode ser 
descoberto pelas pessoas”, analisa.

Apesar de concordar que as premia-
ções são boas ocasiões para ressaltar isso, 
Olmos diz que elas não são o suficiente. 
“Há muitas peças premiadas que ninguém 
comenta. Eu gosto de campanhas que 
sejam populares, famosas e que façam 
parte da cultura pop”, diz.

Sobre as marcas que terá em mãos 
na JWT, o executivo aponta que muitas 
podem fazer um trabalho melhor. “Na 
Europa, a Shell, HSBC e as marcas da 
Unilever poderiam fazer mais. No mundo, 
isso vale para as marcas da Nestlé. Rolex 
é um ícone global, mas sua comunicação 
não é desejada e iconográfica como a 
marca”, afirma. Para Olmos, o caminho 
para as agências é entender o que tornou 
essas marcas famosas. “Em muitos casos, 
elas perderam o rumo e precisam se en-
contrar”, analisa. 

Cidadão do mundo, Olmos diz que 
Buenos Aires é sua cidade onde quer que 
vá. Ele credita a qualidade e penetração 
mundial das agências de seu país a dois 
fatores: a crise de 2001, que obrigou to-
das a olhar para fora, e à diversidade da 
população argentina, formada por descen-
dentes de italianos, espanhóis, irlandeses, 
poloneses e gente de toda a parte.

Apesar de elogiar o talento e a criati-
vidade, ele se mostra pessimista quanto 
ao mercado interno, o que deverá manter 
o foco das agências locais voltado para o 
exterior. “Não vejo uma melhora. Curiosa-
mente, não há nenhuma marca argentina 
conhecida no mundo, com exceção de 
pessoas, como Maradona. A única marca 
comercial que seja argentina por essên-
cia da qual me lembro é Quilmes, que 
já pertence a uma empresa estrangeira. 
E isso é péssimo para a propaganda do 
país”, conclui.

Felipe Turlão

dimento, dirigida por Eduardo 
Simon, de mídia, comandada 
por Paulo Sant’Anna, e de pla-
nejamento, capitaneada por 
Isabel Coutinho. José Passos 
atua como diretor geral da 
agência, que conta atualmente 
com 115 funcionários.

O departamento de criação 
da Dentsu Latin America tam-
bém tem novidades. Promovi-
do, Felipe Cama (ex-DM9DDB) 
passa a ser diretor executivo de 
criação da agência, onde atua 
desde maio do ano passado. 

Alexandre Lucas, que conta 
com passagens por Ag_407, 
DM9DDB, Young & Rubicam 
e Age, é um dos reforços que 
chegam à equipe de Cama. 
Com as mudanças, Adriana 
Davini, que ocupava o cargo 
de diretora de criação, deixa 
a agência. 

“Estamos passando por mu-
danças na criação da agência 
e estou muito feliz com este 
novo desafio profissional. Já 
trabalhei com o Alexandre 
antes e tenho certeza do seu 
talento e da sua capacidade. 
A equipe está bem formada, 
por profissionais capacitados e 
com experiência de mercado”, 
explica Cama.

Renato Pezzotti
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