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Apelo ao detalhe

Há diferenças

“Márquitin” é a hipnose do mundo
moderno, diz o locutor no comercial da construtora MaxHauss

“Vivemos num mundo de crítica hiperbólica”, diz
João Livi, da agência Talent, ao explicar o olho
psicodélico que tudo vê no comercial

ENTREVISTA
Yuzuru Kato, vice-presidente global da Dentsu

JF DIORIO/AE

‘Vamos crescer no País
comprando agências’
Depois de uma tentativa
discreta em parceria com
a DPZ, a rede de agência
japonesa Dentsu volta
com força ao Brasil
A Dentsu vive uma nova era
no mundo. Em sua primeira
visita ao Brasil, o vice-presidente global, Yuzuru Kato,
revela que a companhia
aprendeu com os erros e escolheu se “ocidentalizar” –
sem, entretanto, perder a tradição nipônica. Na atual investida, criou uma unidade
com sede em Nova York e
contratou um presidente
americano só para cuidar
dos negócios na Europa,
EUA e América Latina. No
Brasil, depois de uma parceria infrutífera com a DPZ, encara voo solo. Há 15 meses,
abriu escritório e há oito contratou Renato Lóes para chefiar a operação. Para crescer,
a ordem é comprar outras
agências no País, como conta Kato na entrevista abaixo:
● O que a Dentsu quer no Brasil?

A expectativa da companhia
hoje é em relação ao BRICS

(Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul). Na certa, esses
países serão os líderes globais.
Nós da Dentsu pretendemos
participar desse futuro. Por isso, vamos investir nesses países. A imagem que os japoneses
têm do Brasil é de um país apaixonado e apaixonante. De um
povo solar e esportivo com
grande vocação para o futebol.
O País vai crescer porque a população está com esse espírito
de evolução econômica.
● Quais investimentos serão feitos no Brasil?

Temos várias companhias japonesas no Brasil – Sony, Toyota,
Nissan e Ajinomoto. Queremos
ser parceiros nos serviços de co● Centenária

US$ 3,2

bilhões
foi a receita da Dentsu em 2010
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municação de todas essas empresas. Para oferecer toda a gama de serviços de marketing, temos que expandir nossa presença no Brasil, e vamos fazer isso
comprando agências.
● Por que as parcerias, como a
com a DPZ, não deram certo?

O que aconteceu – e já aconteceu outras vezes – é que a Dentsu não conseguiu se adaptar ao
País. Não vejo isso como problema. O que temos que fazer é seguir procurando parceiros que
possam aceitar nossa filosofia
empresarial, que é peculiar e
muito fechada. Nós pensamos
divisando o longo prazo. E isso
é essencialmente diferente das
empresas americanas e europeias. Se a liderança é trocada,
não esperamos atingir resultados já no primeiro ano. No Japão, a carreira é longa numa empresa. Eu estou na Dentsu há 38
anos. E, o fundamental, o cliente é Deus no Japão. Levamos isso muito a sério.

foi ano de fundação da empresa,
que hoje atua em 26 países

● O princípio do ‘wakon yosai’
usado na indústria é praticado no
setor de serviços?

6,5 mil

Esse termo é a tradução da mentalidade japonesa e funciona
em qualquer setor da economia. O ‘wa’ significa Japão. O

é o total de funcionários da Dentsu

Saída. A Dentsu
se ocidentalizou
para acompanhar
os clientes
globalizados

‘kon’ é a soma de alma, espírito
e filosofia. O ‘yo’ quer dizer
usar, e ‘sai’ é talento. O que isso
representa? É o princípio básico que diz que devemos usar,
com respeito, os talentos do local para o bem comum.
● Como a Dentsu virou a líder do
mercado publicitário japonês?

É uma companhia de 110 anos.
Produziu os primeiros comerciais de televisão no Japão. Nós
nos tornamos uma das mais antigas agências de prestação de
serviços de marketing do mundo e hoje atuamos em todas as
disciplinas e com todas as ferramentas do meio. O nosso crescimento levou ao desenvolvimento de outras frentes de investimentos que se estendem por
áreas como marketing esportivo, direitos de entretenimento

e conteúdo digital. A Dentsu
tem parcerias com produtoras
de cinema. Investe em cerca de
80% dos 30 filmes japoneses
realizados por ano. A Dentsu investe ainda nos estúdios de
Hollywood. São também outros
braços de negócios que pretendemos ter fora do Japão. Sabemos que essa frente de atuação
ainda vai demorar para acontecer nos mercados internacionais. Mas esse é nosso objetivo.
● Por que vocês criaram a Dentsu Ocidente?

A Dentsu tende a pensar no
mercado como um todo. Mas
também temos que entender
melhor as necessidades dos
clientes. Com o braço ocidental, com sede em Nova York, podemos nos aproximar dos hábitos e costumes de fora. Mas a

sede segue sendo em Tóquio. Lá temos parceria de
mais de 30 anos com o grupo
inglês WPP. Temos 15% de
participação acionária no grupo francês Publicis. Portanto, não estamos isolados, embora preocupados em manter nossa independência para preservarmos princípios e
cultura. Temos consciência
de que o mundo é globalizado e nossos clientes estão
em todos os lugares.
● O design é uma marca da
rede Dentsu. Como usá-lo em
países sem essa tradição?

No momento, o que espero é
começar a plantar um sementinha. Talvez juntar um artista brasileiro e um japonês. Isso pode evoluir e resultar em
butiques de design.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 jun. 2011, Negócios, p. N6.

A gente é tão
independente
que acabou
de casar, mas
vai continuar
usando o nome
de solteira.
A F.biz agora faz
parte do grupo WPP.
E aqui estão os 7 motivos
que fizeram os estrangeiros
se apaixonarem
por essa brasileira.

Protagonizando um novo modelo

200 funcionários felizes

Nosso assunto são marcas, e a gente vive para
cada uma delas. Nossa abordagem de trabalho
é brand-oriented, o que significa que trabalhamos
sempre com a filosofia de que o digital não deve
ser tático, e sim ter uma importância central e
estratégica.

Quer saber? Esse é um dos maiores índices
que uma empresa pode ter. A F.biz foi a única
agência que apareceu lá na lista das 100 melhores
empresas pra trabalhar do Great Place to Work
2010. Para nós, investir no capital humano
é a chave de um crescimento sustentável.
Afinal, gente feliz trabalha muito melhor.

Muito além da mídia
O que mais se vê é o pessoal sair pensando
na mídia antes de encarar o problema do cliente.
Calma. A gente vai além, desenvolvendo grandes
projetos de posicionamento de marca em ambientes
interativos, plataformas transacionais de grande
porte, plataformas móveis e emergentes, bem
como campanhas que vão para a mídia online.

Criatividade a serviço
dos negócios dos clientes
Nossa proposta de valor alavanca negócios
mais consistentes para os nossos clientes.
Basta perguntar a qualquer um deles: Anhanguera
Educacional, Construtora Rossi, Fast Shop, Gruppo
Campari, Itaú-Unibanco, Netshoes, PepsiCo,
Unilever e Vivo. O que vale para nós é a importância
que nosso trabalho tem para o negócio do cliente.

Crescimento maior que o mercado
Em números, o resultado de tanto trabalho tem
sido surpreendente, correspondendo a uma taxa
média de crescimento de 50% ao ano. E tudo isso
é uma realidade bem maior que a média
do mercado publicitário e do mercado digital.

Objetivos alinhados
O grupo WPP é o maior grupo de agências
de Publicidade e serviços de Marketing
do mundo. Tem objetivos de crescimento
em mercados de rápido desenvolvimento, como
o Brasil e a América Latina, e em negócios com
inteligência interativa. A F.biz é uma agência que
tem feito sucesso, possui o digital e a inovação
no seu DNA e soube crescer e se renovar como
uma empresa independente. Diz aí: não fomos
feitos um para o outro? Com a negociação, nos
mantemos como uma marca independente das
demais operações, liderando com o grupo a visão
em direção a novos modelos de atuação.

Sócios bem intolerantes
Intolerantes? Sim, isso mesmo. O grupo WPP
encontrou na F.biz seis sócios-executivos
atuantes, realizadores e intolerantes com
a mesmice. Pessoas que já provaram que sabem
não só construir mas também manter um negócio
sólido, com vontade para fazer diferente. Um ponto
importante é o fato de que todos continuam sócios
e nas suas atuais funções: Gal Barradas (CEO),
Marcello Hummel (COO), Marcelo Castelo (head
de mobilidade e meios emergentes), Paulo Loeb
(head de marcas e negócios), Pedro Reiss (head
de plataformas e tecnologia) e Roberto Grosman
(head de canais e engajamento). Nada melhor para
um grupo líder como a WPP que estar junto a uma
equipe que pensa assim.

www.fbiz.com.br

