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FCB, Loducca, Lowe, JWT Curitiba e JWT Brasil. Este foi 
o caminho trilhado por Mario D'Andrea em sua carreira 
até aportar na sociedade da Fischer & Friends. Redator 
de formação, é um dos criativos mais premiados e 
conceituados do País nos últimos anos. Sua carreira 
decolou e ganhou peso no mercado na última década, 
principalmente graças ao trabalho que fez em Curitiba 
para o HSBC, à frente das unidades locais da Loducca e 
da Lowe. Em 2004, quando a JWT conquistou a conta 
da instituição financeira, por alinhamento mundial, a 
agência montou uma sede na capital paranaense, e 
contratou D'Andrea para comandá-la. Não só o cliente 
ganhou mais peso em sua comunicação, como outros 
vieram e fizeram á agência crescer no Estado. Três 
anos depois, com a saída de Ricardo Chester (hoje 
sócio da Babel) da vice-presidência de criação da JWT em São Paulo, o publicitário deixou o 
agitado centro de Curitiba, onde se localizava a agência, para migrar para a badalada região 
dos Jardins, em São Paulo, assumindo o posto de cco (chief creative officer) da agência. No 
ano passado mais uma promoção, e D'Andera passou a acumular o comando da criação com a 
presidência da JWT Brasil. 
 
Durante esse período, a JWT Brasil foi considerada uma das três mais criativas de sua extensa 
rede no mundo. Isso se traduziu em prêmios. Como diretor de criação, D'Andrea conquistou 
sete Leões em Cannes, festival em que foi também jurado em Radio Lions, em 2006. Nesse 
ano, aliás, a JWT foi a agência brasileira mais premiada do festival, somando as sedes de São 
Paulo e do Paraná. O publicitário também participou dos júris do londrino D&AD e do Fiap 
(onde foi presidente do júri na área de rádio), em Buenos Aires. Em 2008 foi eleito o melhor 
diretor de criação do País pelo El Ojo e acumula dois GPs de Profissional de Propaganda do Ano 
do Colunistas Brasil, em 2007 e 2009, competição na qual nunca pôde ser indicado para 
Publicitário do Ano, mesmo sendo um dos líderes do mercado, pois essa distinção só é válida 
para quem é dono ou sócio de uma agência. Agora ele poderá. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 maio 2011, p. 11.  


