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Não é de hoje que as agências 
de publicidade procuram um 
novo modelo operacional, capaz 
de responder às demandas da 
comunicação moderna e, ao 
mesmo tempo, brecar a queda 
de rentabilidade que assombra 
o setor. Os efeitos da crise eco-
nômica global nos bolsos dos 
consumidores e no caixa das 
empresas tornaram essa busca 
ainda mais premente.

Entre as diversas possibili-
dades que vêm sendo testadas 
mundo afora, o Grupo Totalcom, 
de Eduardo Fischer, amadure-
ceu a sua nos últimos meses e 
resolveu unir as duas principais 
agências sob seu controle. A fu-
são entre Fischer América e Fala, 
anunciada na semana passada, 
dá origem a uma nova estrutura, 
chamada inicialmente de Fischer 
América+Fala. 

Antônio Fadiga permanece 
como chief executive officer, 

função que já exerce na primei-
ra, e Allan Barros assume como 
chief commercial officer, cargo 
criado para acolher o até então 
presidente e fundador da Fala. 
Os dois serão sócios minoritários 
no negócio controlado pela hol-
ding Totalcom.

Fadiga ressalta as vantagens 
de aliar a “inteligência comercial” 
da Fala com a “criatividade e co-
municação integrada” da Fischer. 
“A expertise que a Fala traz é 
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muito benéfica para os clientes 
da Fischer. Ganhamos um pulso 
comercial que não tínhamos. A 
partir de agora, temas que cos-
tumam afugentar os publicitários 
passam a fazer parte do nosso 
dia-a-dia: branding com varejo, 
visão de ambiente de PDV, trei-
namento de equipes de vendas, 
análise de taxa de conversão 
e estratégia para aumento de 
tíquete médio”, lista Fadiga. 
“Vamos formar uma dupla de 
negócios”, promete Barros.

A integração física das duas 
equipes acontecerá em abril, 
quando parte do time atual da 
Fala se mudará para a sede da 
Fischer América, em São Paulo. 
Como há sobreposição de alguns 
cargos e funções, o efetivo da 
empresa resultante deverá ser 
10% menor que a soma atual dos 
dois times. Os cálculos iniciais 
apontam para a manutenção 
de uma equipe de cerca de 250 

funcionários. “A integração das 
áreas de atendimento, plane-
jamento e mídia será imediata. 
Entretanto, a decisão sobre quais 
profissionais de criação serão 
aproveitados ainda levará algu-
mas semanas”, adianta Barros.

Entre as decisões que já fo-
ram tomadas está a incorporação 
de Alex Isnenghi, contratado 
em outubro para ser o diretor 
geral da Fala, à equipe de vice-
presidentes da nova operação. 

Os ocupantes desse cargo na 
Fischer América serão mantidos, 
com o comando criativo perma-
necendo com Flávio Casarotti e 
Pedro Cappeletti. 

Apenas uma área da Fala não 
se mudará para a atual sede da 
Fischer. Trata-se da central de 
criação e produção focada no 
varejo, que, por ter dinâmica 
distinta, deverá permanecer em 
local próximo. 

Lugar no top 10
De acordo com o ranking 

do Ibope Monitor, que estima o 
investimento publicitário consi-
derando os valores das tabelas 
de preços dos veículos, a Fischer 
América encerrou 2008 na 20a 
posição, com R$ 572 milhões 
em compra de mídia, seguida 
justamente pela Fala, na 21a, 
com R$ 566 milhões. Somadas, 
as agências passariam para o 
oitavo lugar, com R$ 1,1 bilhão, 
atrás de Y&R, JWT, AlmapBBDO, 
DM9DDB, McCann Erickson, 
Ogilvy e Africa.

Fundada há exatos três anos, 
em abril de 2006, a Fala teve seu 
controle acionário (60%) vendi-
do para o Grupo Totalcom em se-
tembro de 2007. Dentre todas as 
novas agências do mercado brasi-
leiro, ela é a mais bem-sucedida 
comercialmente, tendo acabado 
de chegar ao clube das 20 maio-
res compradoras de mídia do País 
— no ranking de janeiro do Ibope 
Monitor aparece em 18o, à frente 
da própria Fischer América, que 
surge em 26o. 

Sua principal conta é a do 
Ponto Frio, anunciante que 
entregou para a agência no ano 
passado metade de sua verba 
de comunicação — mantendo a 
outra parte na DM9DDB. Para o 
atendimento da rede varejista, 
que, coincidentemente, já foi 
cliente da Fischer América no 
passado, será mantido o escri-
tório carioca montado pela Fala, 
que funciona dentro da sede do 
anunciante e tem cerca de 20 
funcionários. 

Com a fusão entre Fis-
cher América e Fala, o Grupo 
Totalcom passa a ter apenas 
uma agência de publicidade. 
Por um lado, aproveita a feliz 
coincidência de os principais 
clientes de ambas não serem 
conflitantes. Por outro, deixa 
de contar com a possibilidade 
de atender mais de uma conta 
do mesmo segmento. 

“Estamos dando um passo 
que não é comum, abrindo mão 
dessa prática neste momento. 
Perdemos a possibilidade de 
atender alguns potenciais clien-
tes, mas ganhamos um novo 
porte e abrimos uma porta para 
crescermos dentro das nossas 
atuais contas”, salienta o CEO, 
Antonio Fadiga.

Além da Fischer América+ 
Fala, que está sendo tratada 
como plataforma única de 
comunicação integrada dentro 
da holding, o Grupo Totalcom 
planeja trabalhar em outras três 
frentes. A mais bem estrutura-
da delas é a de ativação, que 
reuniu na Total On Demand 
quatro empresas que vinham 

atuando de forma independen-
te: One Stop (promocional), BG 
Interativa (digital), Alquimia 
(relacionamento, incentivo e 
CRM) e POL (sistemas de pre-
miação corporativa). 

O movimento efetivado no 
final do ano passado foi o pri-
meiro passo na atual política 
de concentração empreendida 
pelo grupo, que culmina agora 
na fusão entre Fischer e Fala.

Ainda em fase de estrutu-
ração, os dois novos campos 
de atuação são os de conteúdo 
e de consultoria, sendo que 
neste último a holding já vem 
atuando através da Ten – Total 
Estratégia e Negócios. 

Além disso, a Totalcom 
controla 60% da agência pro-
mocional argentina Smash, que 
acaba de inaugurar uma filial na 
Colômbia e mantém planos de 
expansão para Panamá, Chile, 
Brasil e México.

A holding brasileira é con-
trolada por Eduardo Fischer, 
que tem mais de 95% das ações, 
tendo Antonio Fadiga como 
sócio minoritário.

Holding opta pela concentração

Allan Barros cuidará da estratégia comercial e Antonio Fadiga, 
da condução operacional da Fischer América+Fala
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Os outros clientes da Fala, 
atendidos pela sede paulista, se-
rão incorporados à nova agência. 
Entre eles Kopenhagen, Cons-
trutora Tenda e Davene.

Inaugurada em 1981, em São 
Paulo, a Fischer América tem 
hoje escritório em Brasília e três 
bases no exterior: Argentina, 
Colômbia e Portugal. Entre seus 
clientes no Brasil estão Ajino-
moto, Caixa Econômica Federal, 
Coca-Cola, Femsa (Kaiser, Sol, 
Summer e Heineken), Honda 
Automóveis, Melitta, Monsanto, 
Panasonic, Santher, Suzano, 
TecToy e Vivo. 

Para comunicar ao mercado 
a fusão entre Fischer América e 
Fala, as duas agências aprovei-
taram a coincidência de ambos 
os nomes começarem com a 

letra “F” e adotaram como sím-
bolo do movimento o FF de fast 
forward — o signo de avançar 
dos aparelhos eletrônicos. O site 
(www.ff-fastforward.com.br) 
criado para marcar a união cita 
algumas das ansiedades geradas 
pela atual crise econômica global, 
salientando que “todos estão 
recuando” e que “o mundo vive 
um momento de cortes, quedas 
e insegurança”.

“Em tempos assim não dá 
para ficar parado, mas também 
não basta ir para a frente. É 
preciso acelerar. Andar em fast 
forward”, prega o manifesto, 
ressaltando ainda que as “duas 
empresas lucrativas, rentáveis 
e vencedoras, cada uma com 
expertises diferentes, uniram-se 
para criar algo ainda maior”.

O diretor de criação Paulo 
Sanna, comandante do núcleo 
digital da McCann Erickson, 
foi nomeado coordenador de 
projetos de criação digital para 
a América Latina. Desse modo, 
ele passa a trabalhar com pro-
fissionais de outras empresas 
da rede dedicados a esta porção 
do continente. Isso envolve 

também executivos da McCann 
Erickson Miami. 

Mas sua base continua sendo 
São Paulo. “A McCann Brasil 
investiu forte em sua estrutura 
digital e virou um centro de 
excelência para a região”, diz 
Sanna. Ele esclarece que sua 
missão não é desenvolver escri-
tórios focados na área digital, e 

sim discutir projetos com esse 
viés. O que não precisa ser cria-
do essencialmente pelas equipes 
especializadas em web. Um dos 
clientes que podem ser contem-
plados é a GM.

Por sinal, um trabalho feito 
por Sanna para a Chevrolet no 
ano passado (www.ontheroada-
gain.la) foi o que levou a McCann 

Erickson a pensar em integrar 
os projetos digitais da região e 
entregar a coordenação para o 
brasileiro. “Ele teve uma grande 
repercussão”, conta.

Sanna está no mercado des-
de 1990. Em 1996 iniciou sua 
carreira em internet. Durante 
dois anos cuidou da conta da 
IBM na Ogilvy Interactive nos 

Estados Unidos. Ele, que já 
atuou na McCann, retornou para 
a agência em janeiro de 2008. 
Sanna foi jurado em Cannes por 
duas vezes — festival no qual 
amealhou sete Leões, sendo 
quatro de ouro em Cyber. E foi 
membro do júri do Wave Fes-
tival no ano passado.

Lena Castellón

Paulo Sanna coordena criação digital da McCann Erickson na AL
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