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MIT turbina 
planos do Aegis
Conveniência, acessibilidade e facilidade. Qualquer marca que quiser conquistar o 
consumidor pela tecnologia deve se pautar por esses três fundamentos. É o que ensina Pedro 
Cabral, chairman da Isobar Global e da Isobar Brasil, que acaba de concluir as negociações 
que tornam o Grupo Aegis o mais novo integrante do seleto time de patrocinadores do Media 
Lab, da Massachusetts Institute of Technology (MIT). A parceria colocará à disposição das 
agências da holding – controladora das redes Isobar, Carat, Vizeum, Posterscope e iProspect 
– todas as pesquisas que estiverem sendo feitas pelo Media Lab. O laboratório também 
poderá desenvolver soluções tecnológicas sugeridas pelas agências do grupo, em especial 
da Isobar, que vem implementando para seus clientes diversos projetos que combinam bem 
criatividade com tecnologia. A ideia de aproximar o grupo do MIT, conta Cabral, foi 
amadurecida ao longo do ano passado, quando passou boa parte de seu tempo nos Estados 
Unidos reorganizando a Isobar North America. Desde a conclusão dessa importante missão, 
Cabral está novamente focado em cuidar das operações brasileiras da Isobar – AgênciaClick, 
Age e iProspect – e nos seus compromissos como membro do board global da rede. 
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Meio & Mensagem — Quais vantagens o 
Grupo Aegis leva ao investir em patrocinar 
o Media Lab?
Pedro Cabral — Tudo o que o MIT faz é pú-
blico, mas o que está disponível no site ofi-
cial é superficial. Eles têm outras parcerias, 
entre elas com o Google e a Intel, mas esta 
firmada com o Aegis é a primeira com um 
grupo de marketing no modelo que propo-
mos. O patrocínio nos dá acesso irrestrito a 
todo o ambiente de pesquisa do Media Lab. 
Nós podemos sugerir a criação de algum re-
curso tecnológico que seja a tradução do pro-
blema de mercado de nossos clientes. Po-
demos, na condição de sponsor, apresentar 
nosso interesse em algum projeto que esteja 
em linha com a área de pesquisa do Media 
Lab.. Também podemos usufruir da tecno-
logia já existente e construir algo específico 
para nossos clientes em cima dela. Está em 
curso uma mudança no ambiente de solu-
ções digitais, para onde já existe uma grande 
migração das verbas publicitárias. Esse am-
biente, no entanto, está se tornando fecha-
do. As marcas já perceberam essa tendência, 
e por isso estão demandando soluções tec-
nológicas para oferecer aos seus consumi-
dores diferenciais únicos de conveniência.
 
M&M — Como será a aplicação dessa 
parceria na rede Isobar? Ela se estende 
ao Brasil e outros mercados?
Cabral — No Aegis chamamos esse pro-
jeto de Jump Tank e dentro da Isobar, de 
Now Labs, que está sendo criado simul-
taneamente na China, no Reino Unido, 
no Brasil, mais especificamente em São 
Paulo, e nos Estados Unidos, em Bos-
ton, onde eu já havia tinha criado um 

laboratório de inovação. Entre os cinco 
mais importantes mercados para a Iso-
bar, apenas a França terá o seu montado 
posteriormente. Esses centros vão tra-
balhar em colaboração na criação des-
ses projetos, que podem ser para nossos 
clientes ou de interesse geral. Esse gru-
po, junto com pessoas de outras redes 
do Aegis, criou uma metodologia para 
trabalhar que consiste em seis passos: 
inspire, ideate, design, evaluate, exe-
cute and measure (inspirar, idealizar, 
projetar, avaliar, executar e mensurar). 
Em suma, temos direitos às proprieda-
des intelectuais, realização de brains-
torms, sessões de revisão tecnológica, 
demonstrações interativas, transferên-
cia de tecnologia, recrutamento de es-
tudantes deles para trabalhar em proje-
tos nossos e colaborações cruzadas com 
outros patrocinadores do MIT.

M&M — Você poderia dar alguns exemplos 
de aplicação prática da parceria com o MIT 
para clientes atuais da Isobar?
Cabral — O projeto My Coach, um aplica-
tivo que ajuda as pessoas a programarem 
treinamentos e avaliarem performance em 
várias modalidades esportivas, que está no 
centro do pensamento de marketing da Adi-
das. Desenvolver dispositivos e aplicativos 
melhores para o My Coach é uma de nos-
sas prioridades nessa parceria com o MIT. 
Este projeto começou com uma pesquisa 
tecnológica para aproximar consumidores 
da marca, cumprindo nosso papel descrito 
no mote “Bringing people and brands toge-
ther like never before” (aproximando pesso-
as e marcas como nunca antes). Em vez ape-

nas de criar anúncios e comprar mídia, nossa 
proposta é justamente desenvolver soluções 
tecnológicas que naturalmente têm objetivos 
de marketing e possam aumentar o tempo 
de interação entre consumidores e marcas. 
Outro projeto que estamos desenvolvendo 
lida com um problema frequente no mun-
do todo: o extravio de malas durante viagens, 
um aborrecimento terrível. Não posso citar 
o cliente nem a solução, mas imagine se fos-
se possível ter um dispositivo que nos des-
se a certeza de que sua mala está no porão 
do avião. Com isso, você embarca já saben-
do se ela está com você ou se ficou para trás. 
O primeiro fabricante que vai oferecer essa 
solução elimina um grande problema das 
pessoas em sua relação com as malas, e vai 
transformar esse mercado. Os consumidores 
vão olhar para essa marca de outra forma. 

M&M — Que balanço você faz do ano que 
esteve à frente da Isobar North America?
Cabral — Minha última ação foi coorde-
nar o recrutamento do novo executivo pa-
ra a função, através do remanejamento de 
uma pessoa que estava em outra unidade. 
Montei uma equipe totalmente nova em 
relação às originais que encontrei quando 
cheguei para coordenar a fusão de quatro 
empresas – duas em San Francisco, uma em 
Boston e outra em Toronto – para formatar 
a Isobar US. Também separamos em duas 
o que antes era a Isobar America, criando a 
Isobar Canada. A maior parte dos recruta-
mentos foi interna e minha principal mis-
são foi fazer com que esses dirigentes que 
vinham de origens diferentes formassem 
uma equipe. Antes da fusão, todas essas 
quatro empresas davam lucro. Quando as 

reunimos, tivemos prejuízo em um primei-
ro momento. Fizemos uma transformação 
do negócio, com sinergias e eliminação de 
redundâncias. Assim, conseguimos termi-
nar o ano fiscal com lucro crescente. 

M&M — Qual é o modelo mais promissor: 
o das agências tradicionais que oferecem 
c o m u n i c a ç ã o  i n t e g r a d a  o u  o  d a s 
especializadas que começam a conquistar 
contas integrais?
Cabral — Quando se cria uma mensagem 
de mídia, se cria uma atenção de 30 segun-
dos. Se a sua ação cria um diálogo com o 
consumidor, o resultado é mais tempo en-
tre ele e a sua marca. Assim, ele pode co-
nhecer mais sobre seu produto e fazer ex-
perimentação. Nesse contexto, pode ouvir 
e dar suas opiniões e até colaborar em um 
estágio mais avançado dessa interativida-
de. Um exemplo disso é o projeto Fiat Mio, 
uma ação colaborativa criada pela Agên-
ciaClick, na qual o consumidor ajuda a de-
senhar o produto sendo o grande forne-
cedor de ideias. A experiência das agên-
cias tradicionais é criar e veicular mensa-
gens que funcionem em um determina-
do meio. As digitais lidavam basicamente 
com a criação de websites, que são mídia 
própria, e a mídia online, que é a com-
prada. Com a web evoluindo, com muita 
ênfase em mídia social, essa especialida-
de passou a ser muito importante, ainda 
mais com a demanda por aplicativos. No 
final, queremos criar tempo, atenção. Es-
se é o grande desafio do marketing hoje. 
Quem conseguir integrar isso melhor do 
ponto de vista estratégico é o player mais 
importante do mercado.

Pedro Cabral
Atual chairman da Isobar 
Global e da Isobar Brasil, Pedro 
Cabral é um dos fundadores da 
AgênciaClick, lançada em 1999 a 
partir da estrutura da Midialog – 
também inaugurada por Cabral 
em 1992. A Click foi vendida para a 
rede Isobar do grupo inglês Aegis 
em fevereiro de 2007 – negócio de 
cerca de US$ 50 milhões, sendo 
pouco mais de R$ 50 milhões em 
dinheiro e o restante em ações do 
Aegis repassadas a Cabral e aos 
demais sócios nacionais da época.
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“Temos uma integração maior 
porque aqui não há a 
arrogância das agências 
tradicionais, nas quais a 
criação se sente dona da 
comunicação. Isso é muito 
comum nas agências 
brasileiras, onde a criação é 
um altar que manda em tudo”

M&M — As agências tradicionais têm 
investido na aquisição de talentos 
digitais. Até que ponto esses especialistas 
conseguem tornar as agências tradicionais 
competitivas nesta nova frente?
Cabral — Isso não resolve a questão se 
não houver a introdução de uma nova 
mentalidade e de uma nova abordagem 
estratégica. O player da era antiga não vai 
conseguir manter sua posição só contra-
tando os especialistas, assim como as em-
presas de rádio não dominaram o merca-
do de televisão. A nova execução deman-
da o uso de novas tecnologias que os anti-
gos players ainda não dominam. A Publi-
cis comprou a Digitas e a Razorfish, mas a 
questão digital só estará resolvida quan-
do uma cultura integrada estiver conso-
lidada. Também lidamos com esse pro-
blema no Grupo Aegis, pois as empresas 
de mídia não estão no mesmo patamar da 
rede Isobar. Temos, porém, uma integra-
ção maior porque aqui não há a arrogân-
cia das agências tradicionais, nas quais a 
criação se sente dona da comunicação. Is-
so é muito comum nas agências brasilei-
ras, onde a criação é um altar que manda 
em tudo. É preciso promover um câmbio 
cultural completo, onde o nome do novo 

negócio é interdisciplinaridade. Isso exige 
conhecimento profundo do consumidor, 
pesquisa, estratégia e especialização tan-
to na criação online quanto off-line. Tam-
bém é preciso saber construir proprieda-
des como web sites, mobilesites, aplicati-
vos e espaços em mídia social, assim co-
mo administrá-los. Todas as campanhas 
precisam estar integradas em torno dis-
so. O mercado dos Estados Unidos está 
tão especializado hoje que cada área tem 
profissionais e agências específicas. O in-
tegrador pode ser uma agência de mídia, 
de criação ou uma consultoria. 

M&M —  No Brasil, como a Isobar posiciona 
suas agências?
Cabral — Procuramos fazer com que a Agên-
ciaClick e a Age se posicionem mais no espa-
ço da estratégia. A AgênciaClick desenvolve 
a comunicação estratégica e a execução da 
campanha off-line, assim como as autoriza-
ções para veiculações nessas mídias, são fei-
tas pela Age, que domina bem esse espaço. 
Aqui não tem essa de “ou me dá a conta to-
da ou não quero nada”. Hoje, alguns clientes 
já reconhecem a AgênciaClick como um es-
pecialista de tal ordem que algumas agên-
cias off-line resistem a trabalhar conosco. 

Nesses casos, o cliente acaba nos passan-
do tudo. Não é o objetivo da AgênciaClick 
fazer tudo, nem estamos cogitando contra-
tar uma equipe para fazer o off-line, até por-
que temos isso na Age. A Age, por sua vez, 
já tem um approach com seus clientes na 
busca da solução integrada. A AgênciaClick, 
por ser uma especialista na execução digital, 
tem algumas das grandes contas digitais do 
mercado brasileiro e se propõe a trabalhar 
em parceria com as agências off-line. Exis-
te nas agências tradicionais do Brasil muita 
especialização na execução de campanhas 
de TV e mídia impressa, mas muito pouco 
em digital. Tanto que continuam terceiri-
zando com pequenas empresas, que às ve-
zes não têm estrutura adequada e não estão 
devidamente integradas na campanha para 
compreender o conceito. Isso faz com que a 
execução digital seja muitas vezes malsuce-
dida. As execuções podem continuar sendo 
feitas pelas especialistas, mas a solução de 
comunicação para o cliente virá de quem for 
mais competente em desenvolver o concei-
to em torno da integração. 

M&M — A AgênciaClick acaba de ganhar a 
conta do depilador Satinelle, do portfólio 
da Philips, antes atendida pela DM9DDB.

Cabral — Já trabalhamos com a Philips há 
dois anos e assumimos a conta do Satinelle 
para fazer tanto a mídia online quanto a off-
line. Conquistamos isso por termos apre-
sentado durante a concorrência o melhor 
conceito de comunicação para a marca. 
Mesmo assim, não contratamos uma equi-
pe off-line para atender essa conta. Em vez 
disso, nos apoiamos na estrutura da Isobar 
e trabalhamos junto com o time da Age. As 
equipes de mídia online e off-line traba-
lham juntas. Diferentemente dos grandes 
grupos no Brasil, como WPP, Interpublic 
e Omnicom, onde as agências trabalham 
cada uma por si, na rede Isobar compar-
tilhamos especializações proativamente, 
sem que isso interfira na independência de 
cada uma. Esse é meu papel como gestor 
de negócios para o Grupo Aegis no Brasil. 

M&M — Quando terminam os contratos com 
a Isobar seu, da Ana Maria Nubié e do Abel 
Reis, ex-sócios da Click; e os de Ana Lúcia 
Serra e Carlos Domingos, ex-sócios da Age?
Cabral — Nós, os sócios da AgênciaClick,  
estamos com a Isobar há cinco anos e não 
pretendemos sair. O contrato original se 
encerraria no final de 2011, mas fizemos 
uma repactuação para estendê-lo até 2012. 
O Grupo Aegis busca em suas aquisições 
empreendedores locais capazes de de-
senvolver negócios no mercado escolhi-
do como se fossem seus. Teoricamente, 
no final desse contrato, os antigos sócios 
deixam de ter seus negócios que passam 
a ser da Aegis e passam a ser executivos. 
Quando se começa o período de cinco 
anos de contrato, esta é uma questão que 
não preo cupa. Mas quando este tempo 
passa é que começamos a questionar se 
queremos de fato nos tornar executivos. 
Hoje, estamos tendo essa discussão com 
o Aegis, pois ainda que eu tenha a posi-
ção de chairman global e tenha passado 
um ano nos Estados Unidos como execu-
tivo, já disse ao grupo que não tenho inte-
resse em ser um mero executivo do grupo. 
Sou um empreendedor e quero continu-
ar empreendendo. Hoje, estudamos com 
o Aegis como será o futuro dessa parceria 
e qual será o próximo passo. Essa discus-
são ocorre da mesma maneira com a Ana 
Lúcia e o Carlos Domingos (cujos contra-
tos se encerram no final de 2011). 

Assista à entrevista de Pedro 
Cabral, que fala sobre sua 
experiência nos Estados Unidos, no 
site meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).
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