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A especulação ventilada no site do propmark no início deste mês, e que durante 20 dias foi um 
dos assuntos mais comentados do mercado, finalmente se concretizou. Mario D'Andrea, que 
gozava de uma posição privilegiada na JWT, uma das mais renomadas agências do mundo, 
deixou o comando da multinacional no Brasil para ingressar na Fischer & Friends - novo nome 
que substitui a Fischer+Fala!, a principal empresa da holding Totalcom, de Eduardo Fischer. 
Ele assume como cco (chief creative officer) e se torna o quarto sócio da agência, que além de 
Fischer conta com o ceo (chief executive officer) Antonio Fadiga e o coo (chief operating 
officer) Allan Barros. 
 
O objetivo da contratação de D'Andrea é acrescentar mais criatividade a um modelo que 
procura combinar planejamento estratégico (Fadiga), comunicação integrada (Fischer, que foi 
um dos primeiros a tocar no assunto na publicidade) e inteligência comercial (Barros). 
 
Fischer classificou a contratação de D'Andrea como sendo um dos momentos mais importantes 
dos 30 anos da agência, fundada em 1981 por ele e Roberto Justus, desde 1998 à frente do 
Grupo Newcomm. E que deve ser comemorada. "As agências, quando conquistam grandes 
clientes, costumam comemorar. E com razão. A contratação de um talento como o Mario é tão 
importante quanto a conquista de um cliente, pois não se faz bons trabalhos sem bons 
profissionais. Junto com o Fadiga, que está aqui há quase 13 anos, e o Allan, há dois anos, 
outros nomes comemorados, ele vem para fechar um trinômio entre planejamento, 
comunicação integrada e criatividade. 
 
O novo sócio da Fischer & Friends classificou esse como o grande projeto de sua vida. "Vou 
poder fazer mais rapidamente trabalhos que dependam de espaço e agilidade para vender 
ideias para os clientes. Aqui temos um jeito brasileiro de trabalhar, muito mais ágil, e isso 
muitas vezes assusta quem é de fora. Estamos acostumados a tomar decisões rápidas, até 
porque muitos dos líderes do mercado atuaram em uma época em que existia inflação de 80% 



ao mês, quando os preços mudavam todos os dias", ressaltou, comentando sobre a diferença 
de estar em uma agência independente e 100% nacional, do que na JWT, que apesar de toda 
grandiosidade e suporte que o grupo oferecia, sempre apresenta algumas restrições e regras, 
principalmente quando se trata de contas alinhadas mundialmente. 
 
"Dá porta para dentro não muda muita coisa o trabalho que eu fazia lá na JWT e o que farei 
aqui. O que muda é a relação com meus clientes. Eu terei menos tempo para me preocupar 
com as regras, e mais tempo para as ideias". 
 
Ideias que ele classifica como sendo a essência da propaganda, mesmo com tantas mudanças 
pelas quais o mercado passou ao longo dos anos. E compara fazendo uma analogia. "Eu digo 
que a publicidade, há anos, era como uma obra de arte, um quadro. Você fazia o trabalho e 
exibia para todos. Hoje a publicidade é uma obra arquitetônica. Do mesmo jeito que na 
arquitetura há uma inteligência de engenharia por trás, aqui também há base científica para 
descobrir o que queremos atingir. Porém, o que continua igual e imprescindível é uma boa 
ideia", disse D'Andrea. 
 
MUDANÇA DE NOME 
 
Desde a Fischer & Gabus Mendes, que logo se tornou Fischerjustus, quando Roberto Justus, 
presidente do Grupo Newcomm desde 1998, virou sócio de Eduardo Fischer naquela que é uma 
das parcerias mais bem-sucedidas da história da propaganda brasileira, esse é o oitavo nome 
da agência. Algo que para Eduardo Fischer não difere no pensamento e no modo de trabalhar 
da empresa. 
 
O presidente do Grupo Total-com ressalta que um dos pontos principais dessas três décadas 
de agência é o ambiente de trabalho. E o novo "sobrenome", Friends, reflete o espírito de 
trabalho da equipe. "Fomos a única das grandes agências do País eleita como uma das 
'Melhores Empresas para Trabalhar', segundo o Great Place to Work em 2010", ressaltou. 
 
Fadiga exemplificou com números e disse que na agência todo funcionário que vai embora 
costuma fazer uma entrevista com o RH, que ele lê posteriormente. "Afirmo com orgulho que a 
grande maioria fala em voltar um dia. Tanto que nos últimos dois anos tivemos 17 funcionários 
que foram para outro lugar e retornaram para a Fischer". 
 
Afinal, como disse Eduardo Fischer, a agência é como uma Disneylândia: "Divirta-se, mas não 
mate o Mickey". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 maio 2011, p. 11.  


