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ario D'Andrea, C C O da JWT Brasil des

de outubro de 2007, viu suas responsabi

lidades aumentarem nos últimos meses. 

Ele assumiu oficialmente a presidência do 

escritório brasileiro em agosto deste ano. 

Integrante do board global da agência, Ste-

fano Zunino, que mantinha a função até 

então, passou a voltar sua atenção exclu

sivamente aos projetos e decisões globais. 

Ele também foi nomeado como Group 

Chief Executive, responsável pelas ativi

dades e pelo desenvolvimento do grupo 



JWT por aqui. D'Andrea diz que o 

que realmente mudou nestes mais 

de dois meses foi a localização de sua 

sala. Como as demandas da agência 

estavam crescentes, e Zunino estava 

cotado para assumir um cargo mais 

global, ele já respondia pela organiza

ção diária da agência e impulsionava 

a mobilização da equipe em promo

ver trabalhos com a qualidade impos

ta nos últimos anos. 

As promoções de D'Andrea e Zu

nino refletem na JWT o momento 

promissor atravessado pelo Brasil. 

Assim como ocorre com outras 

multinacionais estrangeiras, o País 

tornou-se um dos mercados estraté

gicos da multinacional. A operação 

brasileira da agência já figura entre 

os cinco maiores escritórios da rede 

global, que consiste em 200 opera

ções em mais de 90 países. D'Andrea 

- e a equipe - tem nas mãos o desa

fio de dar continuidade à expansão e 

ao trabalho iniciado há cinco anos, 

quando a agência brasileira passou 

por uma grande reformulação. Sua 

missão é promover o crescimento 

orgânico nos atuais clientes, prospec

tar contas nacionais e cultivar as re

lações institucionais com o mercado 

local. "A agência está crescendo mui

to por diversos motivos. Primeiro, sa

bemos que o Brasil é o mercado em 

que as grandes marcas têm investido, 

e a JWT tem um histórico de cons

trução de grandes marcas em todo 

o mundo além da alta qualidade do 

trabalho que temos entregado". 

O reconhecimento desse trabalho 

contínuo não veio apenas na forma 

de prêmios, mas também nos con-

vites feitos à agência. A operação brasileira é chamada para participar de projetos e con

corrências internacionais. No Brasil, lançou a linha de Band-Aid com o design feito pelo 

estilista Alexandre Herchcovitch. Com isso, de acordo com a agência, a marca subiu dois 

pontos em share, ganhou retorno em mídia espontânea e passou a ser acessório cool, sendo 

usada até mesmo no computador. A iniciativa foi reproduzida nos Estados Unidos. A JWT 

de lá também convidou um estilista famoso e, assim como aqui, lançou o Band-Aid na 

Fashion Week de Nova York. 

O escritório brasileiro tem grande relevância na América Latina. Está envolvido, por exem

plo, em projetos para todo o continente para o banco HSBC e para a montadora de veícu

los Ford. Além disso, tem sido procurado por grandes marcas para apresentar trabalhos e 

participar de concorrências. De acordo com o ranking do Ibope Monitor, entre janeiro e 

agosto de 2010 a JWT ocupou o segundo lugar em investimento publicitário, movimentan

do mais de R$ 1.319 bilhão. 

UNIVERSO DIGITAL 

Para atingir o objetivo de expansão, D'Andrea está concentrando esforços em duas verten

tes principais: a integração entre os departamentos e o investimento cada vez maior na área 

digital. O levantamento do Ibope apontou que a agência subiu um patamar no ranking de 

investimento digital. Do terceiro lugar ocupado de janeiro a agosto de 2009, subiu uma 

posição no primeiro semestre deste ano. Movimentou R$ 133.987 milhões, registrando 

crescimento de 43,12%. Em geral, alguns clientes já investem entre 12% e 17% de suas 

verbas na área digital, enquanto as ações em mídia digital representam 4,16% do bolo 

publicitário, segundo a associação de mídia interativa IAB Brasil (Interactive Advertising 
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Bureau). "Nossa fatia de projetos não 

tipicamente publicitários vem au

mentando, principalmente na área 

digital", diz o presidente. 

O que D'Andrea quer dizer com 

"publicidade atípica é o desenvolvi

mento de cases fora do tradicional 

formato anúncio/comercial. Foi o 

que aconteceu, há dois anos, na cam

panha Maradona versus Biro-Biro 

para a Coca-Cola, em que as pessoas 

podiam votar em quem era melhor 

jogador em pequenas urnas dentro 

dos bares. Outro exemplo é a ação 

para Coca-Cola Zero em que foi rea

lizada uma competição entre bandas 

amadoras. As concorrentes seriam 

submetidas a um painel de pessoas 

que julgariam a melhor. A vencedora 

abriria um show de rock. "Então você 

tem a pessoa que é apaixonada por 

música e vai ao evento, a que toca na 

banda que quer ter a experiência de 

mostrar seu talento para o mundo. 

Não é só uma mensagem comercial, 

mas ajuda as pessoas a realizar seus 

sonhos. Na realidade, ela conversa, 

interage com pessoas tocando. No 

evento, você atua de uma forma, na 

internet de outra. O papel de cada 

ponto de contato é determinado pela 

vocação para aquele canal", diz Ezra 

Geld, diretor de Mídia e Channel 

Planning, que atua em publicidade 

há 14 anos, seis deles no Brasil. 

A estratégia, nesses dois cases, é a 

mesma utilizada na internet: o in

centivo à interação entre a marca e 

os consumidores. Geld trabalhou na 

Inglaterra, onde aprendeu a enxergar 

o veículo de comunicação como pro

duto de consumo, ao contrário do 

que geralmente ocorre que é vê-lo como um meio. De acordo com ele, a internet marca 

uma mudança radical na forma de se relacionar com o consumidor. Não se trata mais de se 

fazer uma comunicação linear, mas de entender os diversos papéis que a plataforma oferece, 

que vão desde o ponto de venda até o entretenimento. "O mercado ainda está em fase de 

desvendar a complexidade da internet, organizar a forma de pensar. O mundo digital dá 

uma vida rica aos bastidores da comunicação. Estamos adiantados nisso. A questão digital 

já é orgânica na agência", diz. 

Tanto é assim que na estrutura da agência não existe oficialmente a área digital. Há, na 

verdade, a cultura da conectividade. Foram contratados profissionais especializados em 

tecnologia, chamados na JWT de creatives technologies. A diferença desses profissionais 

é que eles têm uma visão abrangente dessa mídia. Um creative technology compreende a 

tecnologia aplicada à comunicação. Essa nova profissão, criada pela agência, se encaixa em 

todas as áreas da JWT, desde planejamento e criação até gerenciamento de projetos. "Cha

mo esse jeito de pensar de tecnologia criativa. Temos pessoas que olham para a campanha e 

usam o pensamento de engenharia para fazer com que a ideia criativa fique muito maior. È 

o encontro de ciência e arte. É a arte que traz um insight criativo baseado em uma série de 

informações coletadas, mas é a ciência que está por trás de tudo", completa DAndrea. 

Outro resultado da fusão entre digital e tradicional é a reformulação da área de planejamento, 

feita há um ano, que recebeu o nome de planejamento e estratégia digital. Assim como na cria

ção, a área é dividida em duplas de planejadores e estrategistas digitais. "Antes dos estrategistas, 
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o trabalho era feito de forma mais pontual. Havia parcerias com a agência digital, em que 

meu planner conversava com o planejador de outra agência. O case do New Fiesta (confira 
nas próximas páginas) é um exemplo da mudança", diz Ken Fujioka, head de planejamento 

e estratégia digital. 

INTERAÇÃO PRESENCIAL 

A cultura corporativa de unir dois profissionais de origens diferentes para diversificar 

as ideias não é exclusividade do planejamento. Essa forma de trabalho é cultivada na 

JWT desde a renovação física, de talentos e de trabalho ocorrida há cinco anos. O 

próprio departamento de Planejamento e Estratégia Digital divide espaço com a área 

de Criação. Fujioka veio da Loducca para provocar, à época, esse choque cultural. A 

integração entre criativos e planejadores, inclusive, foi uma das condições dele para 

entrar de cabeça no novo jeito de pensar a comunicação. "Acredito que o planeja

mento só tem valor de verdade na agência se consegue interferir no produto criativo. 

Precisamos estar a serviço da agência e não ser núcleo de inteligência dentro dela", ex

plica Fujioka. Ele também implementou um briefing padrão. "Atualmente, o briefing 

é uma das principais ferramentas. De resto, minha equipe tem liberdade de utilizar a 

que acreditar ser melhor para o job". 

Mesmo a Stephen King Library, extranet da rede, da qual Fujioka fala com orgulho, é utili

zada de maneira colaborativa. No sistema, planners da JWT do mundo todo contam histó

rias de cases que deram bons resultados. São centenas deles. "A boa ideia de um planejador 

na Rússia serve de inspiração para fazermos algo parecido aqui e vice-versa. É a cultura de 

compartilhar conhecimento global para que você desenvolva coisas locais", diz. 

Implementada há três anos, uma terceira forma de integrar pensamentos e culturas é o 

Channel Planning. Trata-se de uma área em que é reunido o pensamento do planeja

mento com as ferramentas de mídia. Com base em diversas ferramentas de pesquisa, o 

grupo traz uma solução sob medida para o problema do cliente. No caso de Copa do 

Mundo para a Coca-Cola, um dos desafios era incorporar o jingle Wavin' Flag, criado 

para o evento, como música no repertório dos brasileiros. Ao estudar os hábitos dos con

sumidores, a equipe percebeu que em vez de veicular a música na internet para atingir os 

adolescentes, era melhor trazer para as rádios tradicionais e da própria web. 

No Channel Planning, existem as ferramentas compradas e as desenvolvidas. De qual

quer forma, foi elaborada uma maneira de cruzar esses dados para chegar às conclu

sões necessárias. Para tanto, a área é formada por planners, profissionais de mídia e 

de pesquisa. Para o New Fiesta, a conclusão foi de que o lançamento seria um marco 

divisório na história da marca no País. Então, foi pensado o conceito de que a vida de 

cada um pode mudar de uma hora para outra. 

Para 2011, DAndrea acredita na continuidade desse pensamento cultuado dia após 

dias nos últimos cinco anos. Ele planeja a contratação de profissionais com formações 

diferentes. "Essa mistura de culturas me interessa. Se o meu alvo é formado por pes

soas muito diferentes de dez anos atrás, eu não posso usar as mesmas ferramentas e 

ideias de dez anos atrás. Porque quem compra a minha ideia ou o meu produto não 

pensa do mesmo jeito", conclui. 



A montadora de automóveis Ford repaginou totalmente o 
carro Fiesta, que foi batizado de New Fiesta. Para marcar 
o novo momento do modelo, a JWT criou uma comunica
ção bem diferente das que haviam sido usadas anterior
mente. Trata-se do New Fiesta Stories. Antes de lançar a 
campanha, foi definido o primeiro público a ser atingido: 
os early adopters, também chamados de "beta". São 
pessoas interessadas em celulares mais caros, televisões 
de última geração, enfim, que conhecem o universo dos 
eletroeletrônicos. Além disso, seu pensamento é voltado 
à tecnologia. Esse grupo geralmente segue outro perfil, 
que é o alfa, que são os primeiros a utilizar o produto. 
Antes mesmo de colocar os comerciais na televisão, foi 
definido quem teria o perfil de early adopter interessado 
em carros. 
A primeira iniciativa foi espalhar o New Fiesta pela cidade 
de São Paulo com as mãozinhas de curtir da rede social 
Facebook. Em seguida, o novo veículo foi lançado em 
uma festa exclusiva para o público alfa - que falaria so
bre a novidade para o beta. 0 evento teve o show inédito 
no Brasil do duo electropopfunk canadense Chromeo. 
Com apenas dois comerciais veiculados na televisão, o 
pré-lançamento do veículo priorizou o Facebook, onde foram postados 10 filmes exclusivos. 
Além da inovação de fornecer informações sobre um carro na rede social, a agência também mudou a forma 
com a qual os consumidores se relacionam com a marca. Como o lançamento do New Fiesta é considerado um 
novo momento na história do carro, a ideia é fazer que a experiência com o modelo proporcione uma mudança 
na história das pessoas. "O New Fiesta não é só uma maquiagem estética do modelo anterior, é quase o começo 
de um novo carro, ou seja, ele não representa uma evolução do Fiesta antigo, é, de fato, um novo Fiesta. Então, 
tínhamos que retratar isso também nas pessoas. Por isso, o conceito era de nova história para os consumidores", 
diz Ken Fujioka, head de Planejamento e Estratégia Digital. 
Os filmes para a televisão são uma espécie de teaser para o telespectador conferir a continuação das histórias na 
internet. Em um deles, aparece um músico contando que ama aeromodelismo e segue a prática como hobby. De
pois dos depoimentos, ele é convidado a dirigir o novo modelo, dentro do qual está guardado um mapa. Durante o 
caminho, ele destaca as vantagens do carro do ponto de vista de sua profissão e hobby. A continuação da história 
pode ser conferida apenas no Facebook: o destino era Caçapava, no interior de São Paulo, onde há um aeroclube 
de voo à vela. Como não sabia ao certo para onde estava indo, ele foi surpreendido com um hangar e, ao abrir o 
portão, se deparou com um avião planador. Melhor: foi convidado a pilotá-lo. Ao final, ele diz: "Não tem nada na 
minha vida que se assemelhe àquilo". 
No outro comercial, um estudante de medicina faz uma comparação entre o senso estético comum tanto na 
dermatologia quanto no cinema e fotografia, pelos quais é apaixonado. Funciona da mesma maneira. Ele chega ao 
novo carro e lá tem um mapa. No caminho, comenta suas impressões sobre o carro. Ao chegar a uma praia, ele é 
surpreendido com um set de filmagem e a cadeira do diretor com o nome dele. Então, fica a cargo do estudante 
dirigir seu próprio filme. E assim segue a campanha. Alguns consumidores são surpreendidos na rua e ganham, 
por exemplo, o almoço num restaurante de alta gastronomia. Até o fechamento desta edição, 14.997 pessoas 
"gostaram" da página New Fiesta Stories no Facebook. 



foto de seu rosto. Era só enviar a imagem via SMS e a foto 
aparecia no mobiliário urbano. Essa iniciativa ficava no Interna
tional Fifa Fan Fest, evento mundial da FIFA com transmissão 
dos jogos da copa e shows gratuitos, no Rio de Janeiro. Em um 
mês, foi registrado grande número de pessoas participando 
da iniciativa. Na televisão, desde o início do ano, o famoso grito 
de "goooooool" do narrador durante os jogos foi modificado. 
Após o momento mais esperado, aparecia uma forma mais 
cantada de falar "gol". Mas isso sem associar a marca à ação. 
Com o tempo, algumas torcidas passaram a comemorar o 
gol com essa entonação diferente. Nesse momento, a nova 
maneira de falar já era associada à Coca-Cola. 
Outro desafio era transformar um jingle no hino da Copa do 
Mundo. A música oficial do evento era "Waka, Waka (This time 

Desde 1950, a Cola-Cola está presente nas edições da Copa do 
Mundo. Este ano, sua campanha teve como conceito "Comemore 
do seu jeito". No Brasil, a MJ ficou responsável pela comunicação 
da marca. Criou o conceito: "Só o Brasil comemorou cinco vezes" e, 
em seguida, criou o "Em busca da 6a comemoração". Mais uma vez, 
optou por se diferenciar no relacionamento com o consumidor. Uma 
das ações foi colocar um cofre gigante numa das ruas do Centro de 
São Paulo e de Copacabana, no Rio de Janeiro. Dentro, havia a taça 
da Copa do Mundo. Para chegar até ela, era necessário responder 
um quiz sobre a competição. Quem acertasse todas as respostas, 
entrava no cofre e via de perto o troféu. Em quatro dias, 800 mil 
pessoas foram impactadas, segundo informou a JWT. 
Havia também um outdoor em que as pessoas podiam colocar uma 

for Africa)", cantada por Shakira. Mas, na verdade, a trilha que 
roubou a cena foi o Wavin' Flag, cantada no Brasil pelo grupo 
Skank e o rapper K'naan, nascido na Somália. Como a agência 
decidiu emplacar o hit nas rádios como música, em pouco tempo 
os próprios ouvintes pediam para tocar. Houve também a ativação 
da música feita por meio do MSN, TV Minuto, Bus TV, diversos 
sites, jornais, entre outros. De acordo com informações da JWT, 
foi a quinta música mais pedida na Transamérica FM e ficou entre 
as Top 20 na Jovem Pan FM, ambas colocações de junho. Foram 
registradas ainda mais de 740 execuções gratuitas, retorno 
de 130% em mídia espontânea e mais de 1,5 milhão de 
downloads. Ao final das iniciativas, a Coca-Cola foi uma das 
marcas mais associadas à Copa do Mundo 2010. 



No dia 8 de dezembro de 2009, São Paulo mais uma vez 
tornou-se um caos depois da chuva. Era enchente para to
dos os lados. E nos telejornais, apareciam os motoristas an

siosos para conseguir atravessar as vias inundadas. Em uma 
das transmissões ao vivo, apareceu um veículo enfrentando 
as adversidades e chegando ao seu destino. Nos bastidores, 
ouvia-se o jornalista comentando que se tratava de "um 
carro anfíbio". A agência se atentou ao carro que conseguia 
atravessar a pista alagada e notou que era um Troller. Por 
que não criar uma campanha de oportunidade? 
Surgiu, então, o "Este Troller é seu?". Quem provasse que 
era o dono do carro que se aventurou ganhava uma inscri
ção na Copa Troller, um rali de regularidade. A campanha 
era digital e divulgada em banners na internet e vídeo no 
YouTube. O internauta tinha que digitar a placa e provar de alguma forma que o automóvel era dele. 
Mais de 300 proprietários de Troller participaram. E um deles realmente provou que estava lá por 
meio de um adesivo localizado na parte traseira do carro. Foram 60 mil pageviews do hotsite, 270 mil 
views do vídeo da campanha, R$ 250 mil de investimento e R$ 9 milhões em mídia espontânea. 

Em maio deste ano, a JWT promoveu a exposição gratuita "0 olhar das marcas", na Cinemateca Brasilei
ra, localizada na capital paulista. A ideia era divulgar ainda mais os clientes que estão em seu portfólio 
e mostrar, por meio de fotos, os diversos significados que ganharam cada marca. Houve investimento 
apenas da agência. Para transformar o produto em arte, as embalagens de cada marca tornaram-se 

câmeras fotográficas. Conhecida como técnica pinhole, a 
caixa leva um furo para que entre luz, enquanto o restante 
fica vedado. Usando esse método, é possível fazer com que 
uma simples embalagem vire uma máquina fotográfica. 
Essas câmeras foram entregues a 23 fotógrafos renoma-
dos como Bob Wolfenson, Daniel Klajmic e Mauricio Nahas. 
Cada um lançou seu olhar sobre a marca e o traduziu 
nas imagens. Quando a exposição acabou, as fotos foram 
leiloadas em parceria com o Toda Oferta, site de compras 
e negociações online do site U0L, e toda a verba revertida 
para o Hospital A.C Camargo, instituição especializada em 
câncer, de São Paulo. 0 evento foi divulgado em revis
tas, twitter, blog e televisão e contou com a presença de 
famosos. Essa iniciativa rendeu R$ 1,35 milhão em mídia 
espontânea para os clientes. 



A JWT tinha que trabalhar o conceito "o mundo não tem limites 
para clientes HSBC Premier". A campanha, que integra online e 
offline, chegou a 10 países da América Latina. Foram veiculados 
um filme de 60 segundos, produzido no Chile, e alguns anún
cios. Em seguida, a comunicação foi para a web. O personagem 
principal é um executivo que foi à Argentina para trabalhar. Sua 
família está espalhada por diversos países. No comercial, um 
viajante atravessa o continente para encontrar o pai que é bar
beiro nos Estados Unidos. Até chegar a seu destino, ele passa 
por diversas experiências. A barba e o cabelo vão crescendo, 
para dar a noção da passagem do tempo. Quando finalmente 
entra na barbearia do pai, é atendido e reconhecido por ele 
momentos depois. 0 tom emocionante do enredo não revela o desafio que está por vir. Os telespectadores eram instigados a aces
sar o link www.desafiohsbcpremier.com. No site, o internauta encontrava um jogo de realidade alternativa que testava a capacidade 
investigativa, dedutiva e seu conhecimento. 0 participante tinha como missão auxiliar o viajante a encontrar os outros integrantes 
da família. A iniciativa extrapolou o site e chegou às mídias sociais, onde havia dicas para descobrir o paradeiro de cada um. Quem 
desvendasse o mistério faturava um automóvel Land Rover. 

Como duas traves e uma bola de futebol podem mostrar o 
potencial de um banco? À primeira vista, parece impossí
vel. Mas, munida desses objetos, a JWT conseguiu mostrar 
a presença global do banco HSBC e ainda sensibilizou 
o público a pensar no banco como uma instituição que 
incentiva os feitos da vida de cada um. Com o investimento 
de US$ 22 milhões, a campanha "Jogo do Mundo" trouxe 
documentários de pessoas que se destacam pela vida que 
levam e a forma como trabalham. 
Em ano de Copa do Mundo, cliente e agência escolheram 
o futebol para provar que quando as pessoas se unem em 
torno de uma paixão, diversas oportunidades aparecem. 
Com filmes gravados na Argentina, Brasil, México e Rússia, 
foram colocadas as traves e a bola em lugares de grande 

valor histórico e turístico. Alguns profissionais davam o pontapé inicial e, de repente, diversos pedestres 
paravam para jogar futebol. Locais como Zócalo, praça na Cidade do México, a Ponte da Fraternidade, 
que liga Brasil e Argentina, e a Praça Vermelha, na capital russa, tornaram-se praticamente um campo. 
Depois dessas cenas, alguns dos "atletas" das ruas deram depoimentos sobre suas vidas. Foram encon
tradas preciosidades como a brasileira que é bailarina na Rússia, o skatista de 21 anos que é dono de 
três lojas do gênero e o ator de desenhos, cujos movimentos são incorporados aos personagens. 
A campanha foi veiculada em 10 países do continente latino-americano. 

http://www.desafiohsbcpremier.com
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