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OGrupo Saatchi & Saatchi,
que agora completa 40

anos, tem uma das histórias
mais interessantes do mundo
da propaganda. Influenciou
governos, negócios e a própria
cultura. Colecionou mais prê-
mios do que qualquer outro.
A festa de 40 anos celebrada
na Inglaterra (origem do gru-
po) no último dia 9 reuniu
pela primeira vez em 15 anos
a equipe atual da agência na
Inglaterra e os ex-sócios fun
dadores - os irmãos Maurice
e Charles - que, em 1995, dei



xaram a gestão da empresa
para fundar um novo grupo
concorrente, o MC& Saatchi.
Rivalidades à parte, todos co
memoraram juntos numa festa para
1.500 pessoas na Saatchi Gallery em
Chelsea, Londres. Como o slogan da
agência diz, nada é impossível.

Hoje nas mãos da rede Publicis, a
Saatchi & Saatchi conseguiu manter
a majestade criativa e tem hoje 140
escritórios em 8o países, mantendo-
se consistentemente entre os três pri-
meiros lugares mundialmente. Pelas
mãos do ceo mundial do grupo, Ke-
vin Roberts, a S&S se apropriou do
conceito "Lovemarks", com grande
sucesso, considerado pelo jornal Ad
Age como uma das maiores idéias da
década de 2000-2009.

A Saatchi construiu sua repu-
tação criativa com campanhas ou-
sadas e que refletiram, de alguma
forma, o estado cultural da Ingla-
terra. Contratada pelo partido con-
servador de Margaret Thatcher em
1979, criou o famoso pôster "Labour
isn't working". Da mesma década é a
memorável imagem de um homem
grávido, para a Associação de Plane-
jamento Familiar (Family Planning
Association), que dizia: "Você toma-
ria mais cuidado se fosse você que
engravidasse?". Nessa época, já era a
maior agência da Inglaterra.

Nos idos de 1988, a Saatchi já
era o maior grupo internacional de
propaganda. Na época, as campa-
nhas de Silk Cut, The Intependent
Newspaper e Castlemains Beer eram
especialmente famosas. A agência
também lançou a British Airways,
que tornou-se a companhia aérea
mais desejada do planeta.

Em 1992, mais um momento im-
portante na política: a agência ajuda
a eleger John Major.

Em 1995, os irmãos Maurice e
Charles deixaram a agência, dividin-
do a marca em dois. Hoje a MC já é a
7a maior agência da Inglaterra, com
25 escritórios ao redor do mundo,
atendendo clientes como Coca-Cola e
Porsche. No lugar de atrapalhar, isso
acabou ajudando a manter a marca
como uma das mais relevantes no
mundo da propaganda mundial. A
MC& Saatchi ajudou a eleger o pri-
meiro-ministro da Inglaterra, David
Cameron, e recentemente adquiriu a
Inside Mobile, criando a M&C Saa-
tchi Mobile.

Ivan Marques: estamos sócios há 16 anos e nem parece tanto

Vale lembrar que, um ano antes,
em 1994, o brasileiro Fábio Fernan-
des montou, em parceria com o gru-
po, a sua F/Nazca Saatchi & Saatchi,
que permanece sólida.

"Dos 40 anos da marca Saatchi &
Saatchi, estamos sócios há 16 anos e
nem parece tanto. São raros os casos
de grandes agências manterem sua

reputação de excelência criativa há 4
décadas. Talvez isso explique um pou-
co a sensação de não sentir o tempo
passar. And I like it!", comenta Ivan
Marques, sócio-diretor da F/Nazca.

Em 2000, a S&S entrou para o
Grupo Publicis. Mas não perdeu a
identidade. Hoje pertence a uma es-
pécia de minigrupo chamado SSF,

que inclui a Saatchi e a Fallon nos
mercados dos EUA e da Inglaterra.

A agência demonstra sua força
criativa em trabalhos como os flash-
mobs "Dance", para T-Mobile, na Li-
verpool Street Station ou na Grand
Central Station de N Y. "Sing Along"
levou 13 mil pessoas a um karaokê
ao ar livre na Trafalgar Square, em

Londres. Em seu portfólio, hoje es-
tão marcas como Procter & Gamble,
Toyota, General Mills, Novartis, T-
Mobile, Visa, Cadbury, Guinness,
Lurpak, Wall's e Head & Shoulders.

O interessante é que a marca se
mantém com os olhos fincados no
futuro, explorando as possibilidades
do mundo atual.

"Vivemos em uma economia par-
ticipativa que acontece online, ons
creen, nas lojas. Neste negócio Ma-
trix, o papel da Saatchi & Saatchi não
mudou: é ter idéias extraordinárias
que gerem fidelidade além da razão.
Ferramentas de busca não fazem isso.
Pessoas criativas fazem", diz Kevin
Roberts. Falou e disse.
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