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Após quatro anos ocupando a vice-presidência de operações e atendimento da Y&R, o 
executivo Marcos Quintela foi promovido no último mês de agosto a diretor geral e coo (chief 
operations officer). Porém, o seu plano de carreira ainda tinha uma escala a ser cumprida: 
substituir quatro meses depois o chefe Roberto Justus na presidência da maior agência de 
publicidade do País, com faturamento bruto nos primeiros dez meses de 2009 de R$ 3,8 
bilhões, de acordo com a pesquisa do Ibope Monitor. 
 
Sim, Quintela agora é o presidente da Y&R enquanto Justus fica na presidência da holding 
Newcomm, sócia minoritária do grupo inglês WPP nas operações da Y&R, Wunderman, Ação e 
Energy. 
 
Na verdade, Justus vinha preparando Quintela para a função desde a sua chegada à Y&R em 
2005, após ter atuado durante um ano no Newcomm como sócio da empresa de marketing 
promocional Maestro, descontinuada com a sua transferência, mas com clientes absorvidos 
pelas estruturas da Pepper e Long Play. Quintela viveu o clima tenso que marcou a saída de 
Silvio Matos da agência junto com outros 16 executivos. A promoção, na expressão de Justus, 
não é para ter mais tempo para a televisão e outras atividades artísticas. Ele lembra que há 
quatro anos estava apenas no Newcomm e Matos era o presidente da Y&R. Acaba assim a 
interinidade de Justus na Y&R. Quintela ficará subordinado a Justus e a Eddie Gonzalez, ceo e 
chairman da Y&R Brands na América Latina. 
 
“Quando, há quatro anos, eu decidi reassumir as funções de presidente da Y&R, acumulando 
com a presidência do Grupo Newcomm, planejava que essa fosse uma decisão provisória e 
com prazo limitado. Meu objetivo era continuar focado nas questões estratégicas das empresas 
e de nossos principais clientes, liberando-me das atividades do dia-a-dia da agência de 
propaganda”, justificou Justus. 
 
Na nova posição, o plano de Quintela é consolidar a liderança de mercado da Y&R, primeiro 
com crescimento orgânico nos próprios clientes, entre os quais Casas Bahia, o maior 
anunciante do País, Colgate-Palmolive, Bradesco Cartões, Perdigão, TAM, Vivo, Telefônica, 
Cielo e American Express, por exemplo. Ele sabe que não é fácil, especialmente em um 
mercado marcado pelas disputas acirradas pela preferência dos anunciantes. A conquista de 
novos negócios também vai ajudar a impulsionar a agência.  
 
“Tive dois momentos marcantes na Y&R: a conquista e a perda da cerveja Nova Schin. Sei que 
faz parte da rotina, mas fui impactado de forma muito particular. Vou usar a experiência como 
um aprendizado”, diz Quintela, que gosta de usar a frase do colega Walter Longo, vice-
presidente de estratégia e inovação da Y&R, “não tenho tudo, mas tenho onde buscar”, como 
um vetor para orientar o seu dia-a-dia. “Temos poucas possibilidades de prospecção devido 
aos conflitos de negócios, mas vamos aguardar uma oportunidade em cervejas e no varejo”, 
acrescentou. 
 
Os quatro anos na Y&R foram a verdadeira escola de publicidade de Quintela. Ele concluiu seus 
estudos no colegial. Sua carreira artística como integrante do quarteto Dominó impediu que 
tivesse uma disciplina escolar similar à dos colegas de bairro. Aos 14 anos, ao lado de Nill, 
Afonso e Marcelo, cantava os hits “Manequim” e “To P da vida” em programas de auditório e 
nos palcos do Brasil, uma rotina que durou dez anos. Fama, sucesso e dinheiro caminharam 
juntos, mas Quintela nunca desgrudou o olho dos mecanismos para manter a engrenagem de 
negócios em funcionamento. Gostava de observar a maneira como Tomaz Munhoz, presidente 
da gravadora CBS, selo que abrigava o Dominó no seu elenco, organizava um plano de vendas 
para lançar um disco. Outros executivos, especialmente Claudio Conde, Sergio Lopes e Aloysio 
Pinheiro Reis, na Sony Music, e Luiz Oscar Niemeyer, na BMG, também contribuíram para o 
olhar mais aguçado de Quintela na gestão de negócios. “Eles me ensinaram a ganhar dinheiro 
com entretenimento”, afirmou Quintela. 
 



Quando deixou o Dominó, Quintela logo iniciou trabalho com a apresentadora Eliana. Além do 
programa de televisão e da organização da agenda de shows, estruturou a marca da artista 
para o mercado de licenciamento. No auge, eram 250 itens comercializados, de bonecas a 
artigos de beleza, e uma receita anual de US$ 50 milhões.  
 
“Não tenho formação acadêmica em publicidade, mas hoje me considero um publicitário de 
verdade. Foi um aprendizado prático, mas recheado de cursos importantes como o MBA da 
Fundação Dom Cabral com direito à extensão na francesa Insead, que fiz este ano. No 
mercado fonográfico, que considero uma verdadeira escola, aprendi a ser consistente mesmo 
diante de uma ação que exige improviso. Quando assumi a Y&R, vi que as similaridades eram 
muitas e resolvi apostar na minha experiência pessoal para conduzir a agência. Conheci todos 
os departamentos na essência”, afirmou Quintela, enfatizando que não precisa efetivar 
mudanças radicais para imprimir seu estilo como presidente. “Nesse período, junto com o 
Roberto, participei da contratação do Marco Versolatto (criação), Átila Francucci (criação) e 
Gleidys Salvanha (mídia), por exemplo. Já temos uma equipe bem resolvida. Vou dar 
continuidade à minha própria proposta”. 
 
Quando aceitou o convite de Justus para atuar na reestruturação da Y&R, Quintela não teve 
medo da missão. “Sabia que podia recorrer ao conhecimento do Roberto. O mesmo ocorre 
agora. Se tiver dificuldade, o Roberto está sempre por perto. Ele faz o meio de campo dos 
principais negócios. Cabe a nós a execução”, ressalta o presidente da Y&R, otimista com o 
mercado. “A comunicação de uma marca precisa sempre destacar os seus valores. Hoje, com 
uma concorrência imperdoável e o acesso à informação, o papel das agências é cada vez mais 
estratégico. A Y&R vai buscar cada vez mais exercer suas funções em benefício do crescimento 
dos clientes, consequentemente o nosso. O maior desafio de uma agência é a coordenação de 
contas divididas. O cliente recebe várias abordagens, criativas e negociais, que não permitem 
espaço para especulações”, finalizou. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 dez. 2009, p. 4.  


