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Meio & Mensagem — Há quanto tempo está no mercado?
Juan Carlos Ortíz — Iniciei minha carreira aos 22 anos, 
como ajudante, na Leo Burnett Colômbia. Depois, atuei 
como criativo. Em 1999, tornei-me presidente da agên-
cia, cargo que ocupei até 2004. No ano seguinte, assumi 
a presidência da Leo Burnett América Latina. E em 
dezembro de 2006, a da Leo Burnett EUA. Em janeiro 
de 2008, comecei na DDB Latina (ele foi anunciado 
como presidente da nova estrutura em dezembro de 
2007). Saí da Leo Burnett e da Publicis para trabalhar 
com a DDB e a Omnicom. Quero contar algo. Quando 
entrei na DDB houve quem pensasse que fui cuidar 
da rede latino-americana. Só que fui construir a rede 
latina. Fui construir algo com o qual já sonhava: a fusão 
de todos os mercados latinos do mundo. Coloquei como 
se fosse uma mesma “região” a América Latina, o lado 
hispânico dos Estados Unidos e a Espanha. É um bloco 
espetacular, emocionante e de muitas possibilidades. 
Hoje, na América Latina, em termos de importância 
de crescimento de economia, o Brasil é o número um; 
México, o dois. Colômbia é o três. Falando como DDB 
Latina, temos como maior mercado o Brasil. O segundo 
é Espanha. Terceiro, EUA. Quarto, México. O quinto é 
a Colômbia. A Argentina é o sexto. 

M&M — Que motivos o levaram a trocar não só de agência 
como de rede?
Ortíz — Primeiro: eu acredito em companhias fundadas 
por criativos. É o caso da DDB. Segundo: para mim ela 
sempre foi a rede mais criativa do mundo. Terceiro, tive 
uma forte química, uma boa relação com o presidente 
mundial da DDB (Chuck Brymer), com o diretor criativo 
mundial (Bob Scarpelli) e com o presidente do Grupo 
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Omnicom (John Wren). O quarto motivo foi a possibi-
lidade de realizar algo que desejava. Eles me acenaram 
com essa oportunidade. “O que você quer fazer?”, eles 
me perguntaram. E eu respondi: “Quero aproximar o 
mercado latino do mundo”. 

M&M — Sua história está fortemente vinculada a Leo Burnett. 
Como foram as reações?  
Ortíz — Quando avisei o presidente da Leo Burnett de que 
iria para a DDB, Tom Bernardin me pediu que ficasse. So-
mos amigos e eu queria sair em harmonia porque minha 
vida inteira tinha sido na Leo Burnett. Então, falei com 
Maurice Lévy (presidente do Grupo Publicis) que fez 
uma contra-oferta. Mas naquele momento eu desejava 
um “fresh air to breathe”. Depois de tantos anos na Leo, 
que estimo muito, queria uma oportunidade em outra 
rede. Isso me atraiu. Na Leo Burnett, não estava clara 
a possibilidade de que fosse lançado um projeto como 
o que eu pensava. Estruturalmente, não havia como 
fazê-lo. Mas, enfim, eles queriam que eu continuasse e 
fizeram uma boa contra-oferta. Só que meu sonho de 
construir a DDB Latina já estava no ar. Além disso, eu 
queria conhecer a Omnicom. Sou muito fiel, mas tive 
esse impulso. Disse para mim, “quero conhecer, quero 
aprender, quero sentir”.     

M&M — Qual foi a proposta da DDB?
Ortíz — Queriam que eu trabalhasse para eles. Eu estava 
passando por um momento muito interessante na Leo 
Burnett EUA. Também tinha entrado para o Advertising 
Hall of Achievement pela federação norte-americana de 
publicidade (AAF, na sigla em inglês), em 2007. Fui 
o primeiro latino a ganhar esse prêmio. Houve muita 

repercussão nos Estados Unidos. E aí começou todo o 
contato com a DDB. A energia entre nós foi muito boa, 
e eles compraram o projeto que eu quero fazer. Quero 
transformar o mercado latino em um grande bloco de 
pensamento e criatividade. Essa é a oportunidade de 
uma geração. Imagine trabalhar com uma equipe que 
tem Sérgio Valente, da DM9DDB, Lolo Longinotti, Pa-
blo Battle e Hérman Jáuregui, da DDB Argentina, Raul 
Cardós, da DDB México, ou Juan Campmany, da DDB 
Espanha. É uma equipe dos sonhos, com muitos talentos 
que se somam. Nenhuma companhia criou algo parecido. 
É uma fusão de todos os mercados latinos em um bloco 
com o mesmo pensamento estratégico.  

M&M — Fazia muito tempo que pensava nisso?
Ortíz — Sempre sonhei. Só que primeiro sonhei em 
dirigir uma empresa nos EUA. E isso aconteceu com a 
Leo Burnett. Lá, percebi que estavam ocorrendo muitas 
mudanças na comunicação. Isso principalmente na área 
digital. Os clientes estavam rompendo paradigmas mun-
dialmente e nos EUA, buscando mais frescor na comuni-
cação, preços mais baixos e competitivos, projetos mais 
rápidos. Tudo isso tem a ver com o pensamento latino. 
A influência latina se espalhava pelo caminho digital. Há 
dez anos isso seria impossível. Agora, sim. Então, havia 
mesmo essa oportunidade histórica de unir a DDB do 
Brasil, do México, US Hispânico (chamada Alma DDB), 
Espanha, Argentina e criar um projeto para influenciar 
o mundo com o espírito latino. 

M&M — No convite da DDB, estava esse projeto ou você o 
apresentou?
Ortíz — Foi um somatório. Originalmente, havia algo 
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para nossos clientes.  

Não existe melhor momento de 

reinvenção do que a crise”

para unir esforços. A DDB gostou muito desse projeto. 
E em janeiro de 2008 comecei a trabalhar nisso. A DDB 
América Latina desapareceu e surgiu a DDB Latina. 
Desenvolvemos nossa estratégia e um comitê com os 
mercados envolvidos, fizemos a digitalização de todas 
as operações e iniciamos o trabalho criativo e a busca 
de negócios como uma rede. Oferecemos aos clientes 
uma DDB que tem capacidade de estar com eles em seu 
mercado local, mas que também pode atuar onde eles 
quiserem. Com a sinergia dos negócios, a comunicação 
pode girar entre a América Latina, a Espanha e a popu-
lação hispânica dos Estados Unidos.

M&M — Como funciona a DDB Latina?
Ortíz — Contamos com todas as coisas que envolvem essa 
rede e suas pessoas. Podemos estabelecer estratégias, 
criar campanhas, visitar clientes, montar equipes. Faze-
mos algo como se fosse “band of brothers”. É uma soma 
de talentos para desenvolver projetos. Depende do tipo 
de cliente, da estratégia. Alguns têm mercados distin-
tos em função de sua importância (para os negócios). 
Se for um cliente argentino com crescimento global há 
uma triangulação entre Miami (onde está a base da 
DDB Latina), Buenos Aires e Madri. Se for um cliente 
brasileiro com expansão para o mundo, isso ocorre entre 
Miami, São Paulo e Madri. A triangulação tem flexibilida-
de. Temos clientes locais e regionais. Temos Telefônica, 
Exxon Mobil, Cerveja Sol, Unilever, Energizer, Kyocera. 
São todos clientes de DDB Latina.

M&M — Kyocera é uma conquista recente (a conta passou a 
ser atendida em fevereiro pela DDB Latina). Quem responde 
pela base do trabalho?
Ortíz — Miami. Mas o importante é que damos para a mar-
ca o que chamamos de Single Point of Contact (Spoc), 
que é um trabalho de integração com somente um ponto 
de contato. Esse conceito surgiu pela necessidade dos 
clientes globais. Na DDB Latina trabalhamos muito com 
o Spoc e acreditamos nisso. Então, atuamos assim: se 
quero criar uma campanha, penso “que mercados posso 
envolver nessa ação? Argentina? México?”. Com o brie-
fing, chamamos as equipes e passamos a desenvolver a 
estratégia. Depende também da categoria de produtos. 
As decisões da Unilever para o segmento de sorvetes 
na América Latina, por exemplo, são tomadas em São 
Paulo. O interessante é que oferecemos uma única co-
ordenação. Isso facilita, e muito. Essa proposta encanta 
os clientes. 

M&M — Você considera que há outras operações semelhan-
tes? LoLa (Lowe Latina), por exemplo?
Ortíz — Há uma grande diferença. LoLa fez uma fusão 
entre Argentina e Espanha. Não envolveu toda a América 
Latina, nem o mercado hispânico dos EUA. Creio que não 
há nada parecido com DDB Latina, trabalhando nessa 
fusão do mercado latino sob um único guarda-chuva. 

M&M — Você declarou que, com a rede, pretende unir a cul-
tura latina, a criatividade, a paixão. Qual é o jeito latino de 
se fazer publicidade? 
Ortíz — São vários jeitos. Vou falar dos EUA, onde o 
digital vem avançando rapidamente. Os clientes de lá 
cresceram pensando durante anos que a publicidade 
era um tema com paradigmas muito claros, em que 
se envolvia muito dinheiro e tempo. Uma campanha 
custava milhões e tinha de ser com um diretor famoso. 
Havia pouca flexibilidade. Com o digital, isso começou 
a cair. Os clientes perceberam que podiam fazer uma 
campanha em duas semanas e que não precisavam do 
diretor mais caro do mundo. Pode-se filmar até via celu-
lar. Essas mudanças exigem uma postura positiva, uma 
atitude viva e uma comunicação com frescor constante. 
São características da cultura latina. Nós vivemos dessa 
maneira. Hoje, somos como uma resposta para essa 
quebra de paradigmas deflagrada a partir dos EUA. Se 
juntarmos essa ruptura, o conhecimento de marketing 
vindo do mercado norte-americano, o frescor latino, mais 
sua competitividade e rapidez, aí você tem um modelo 
que é forte para o mundo atual. A publicidade latina, 

então, remete à competitividade, rapidez, vivacidade, 
atitude positiva. E por atitude quero dizer que o latino 
tem vontade de fazer as coisas.

M&M — A respeito da crise global, muito se espera de retorno 
dos países latino-americanos. Como você sente isso?
Ortíz — Crise é uma palavra com a qual estão acostu-
mados os mercados dessa região. Dizem que existem 
duas atitudes que as pessoas tomam ante a crise: há 
os que choram e há os que fabricam lenços de papel 
para secar as lágrimas dos outros. Nós fabricamos os 
lenços. Reinventar-se e fazer algo é como produzir 
esses lenços. Nossa postura é atuar como pensadores. 
Estamos desenvolvendo soluções para nossos clientes. 
Não existe melhor momento de reinvenção do que 
a crise. Isso não significa que a América Latina não 
sentirá algum golpe, mas o fato é que a região vem 
crescendo constantemente, assim como o mercado 
hispânico nos EUA. 

se chama Rokker. As duas estão localizadas em Miami. A 
Tribal é global, e a Rokker foi criada para a DDB Latina há 
cerca de oito meses. É dirigida por Germán Montoya. 

M&M — Em 2008, você foi escolhido como um dos jovens 
líderes globais pelo Fórum Econômico Mundial. Você se vê 
como um dos grandes nomes do mercado?
Ortíz — É um orgulho ter sido escolhido. Isso representa 
conhecimento e muitas oportunidades. Mas eu me vejo 
como um dos grandes da minha casa. Tive a fortuna de 
receber das mãos de Marcello Serpa, que era jurado, 
um Ouro em Cannes em 2000 por uma campanha anti-
drogas que fiz para o governo da Colômbia (“Caspa”). 
Admiro muito Marcello e disso jamais vou me esquecer. 
Tive a alegria de ganhar outros prêmios, como o Clio. 
Tive a experiência de ter presidido uma agência nos 
EUA e conhecer o negócio do mercado latino. Foram 
diversas coisas importantes na minha vida. Gosto bas-
tante do que faço e trabalho muito, mas, acima de tudo, 

M&M — Qual sua expectativa de crescimento?
Ortíz — Em relação à América Latina, crescemos 21% 
em 2008. Foi um ano muito positivo. Digitalizamos 
muitas operações e trocamos diretores em alguns lu-
gares. Estamos em um processo. Sobre os EUA, conto 
que um em cada seis habitantes do país é latino. E se 
estima que, em seis anos, esse índice será de um em 
cada quatro. É impressionante. O mercado dos EUA, 
no geral, teria um crescimento praticamente flat no ano 
passado se não fosse pela porção hispânica, que teve um 
aumento de 25%. Para este ano, vamos trabalhar com 
o crescimento de reputação, de criatividade, do digital, 
de novos negócios.

M&M — Você fala muito do digital. Trabalham com um pólo 
específico para a DDB Latina? 
Ortíz — O digital é parte essencial do nosso processo, 
do nosso pensamento estratégico e criativo. Não é uma 
unidade. Quando pensamos um briefing, pensamos digi-
talmente. Digital é a forma como vivemos. Inserimos esse 
viés na DDB Latina desde o primeiro dia da operação. 
É uma mudança filosófica gigante. Temos também um 
modelo de produção muito importante que é a Tribal 
DDB. E temos uma companhia de mobile marketing, que 

respeito as pessoas com quem trabalho. Concordo que 
na América Latina poucas pessoas tiveram conquistas 
como essas. Mas não quero ser Marcello Serpa. Quero 
ser Juan Carlos. 

M&M — Você foi escolhido como jurado de Titanium para o 
Festival de Cannes. Não tivemos, desta vez, brasileiros no 
júri. Surgiu a história de que essa categoria só comporta um 
latino no júri por ano. 
Ortíz — Não conheço essa história, mas meu sangue não 
pode mudar. Posso estar nos EUA, lidar com mercado 
global, só que eu sou latino. Esse júri é muito importante. 
Titanium representa o que se passa no mundo da comu-
nicação em relação à convergência, ao pensamento inte-
grado, às soluções de negócios. É o que está marcando o 
caminho da nossa indústria. Titanium basicamente vem 
sendo liderado por Europa e EUA. Mas há chances de 
os mercados latinos brilharem, o que ainda não ocorreu. 
Vamos empurrar a indústria latina nesse sentido — este 
é o momento para isso. Não vou dizer que o resultado 
é para já, mas estamos trabalhando. Além de Cannes, 
serei jurado do Effie global. É interessante. Com Cannes, 
o tema é a criatividade pura. Com o Effie, é a eficiência 
pura. É ótimo trabalhar com esses dois lados.
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