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Marili Ribeiro

A geração de profissionais que
impulsionou a propaganda no
Brasil, criando os seus próprios
negócios na área entre a década
de 80 e 90, está saindo de cena.
Nos últimos anos, as mudanças
se aceleram não só pelo avanço
de grandes conglomerados glo-
bais de serviços de marketing e
publicidade no País, mas tam-
bém pelas transformações da

atividade, com a adoção de pla-
taformas de comunicação da
era digital. Novos perfis profis-
sionais, voltados para gestão e
tecnologia, ganham destaque.

“A geração que impulsionou
esse negócio acabou”, reconhe-
ce Adilson Xavier, que na sema-
na passada anunciou sua saída
da presidência da rede america-
na Giovanni DraftFCB. “Vai fi-
car a essência dessa forma de
trabalho que criamos e que se

pautava por uma propaganda
envolvente. O império da tecno-
logia trouxe muitas mudanças,
e acredito que muitas delas são
equivocadas. Mas ainda é cedo
para avaliar.”

Advogado de formação, Xa-
vier ficou 17 anos na Giovanni.
Ele conta que há algum tempo
se questionava sobre sua perma-
nência no grupo. “Ser presiden-
te de uma empresa da qual fui
sócio é complicado”, diz.

“Quando me juntei a Paulo Gio-
vanni e a Maurício Nogueira
(ambos já fora da companhia),
traçamos um plano de ser uma
agência nacional apostando no
talento das pessoas. E assim foi
feito. Quando chegaram os ame-
ricanos da FCB, em 1998, as dire-
trizes foram mantidas. Mas a en-
trada da Draft, há cinco anos,
mudou o foco, já que são mais
voltados para marketing direto.
Meu parceiro (Giovanni) jogou

a toalha antes, em 2007.” Xa-
vier fica no cargo até dezembro
e depois tira um período sabáti-
co de seis meses.

Na maioria dos casos, o acer-
to financeiro entre vendedores
e compradores têm sido vanta-
joso para os brasileiros. Entre
os casos mais recentes em que a
antiga geração passou o bastão
para grupos multinacionais, es-
tão as agências Talent, coman-
dada por Júlio Ribeiro, e a DPZ,

fundada pelo trio Roberto Duai-
libi, Francesc Petit e José Zara-
goza. Ambas compradas pelo
grupo francês Publicis. Nos
dois casos, os brasileiros perma-
necem na operação por, no mí-
nimo, dois anos.

Embora nenhum dos que ven-
deram suas agências goste de
admitir, a adaptação aos proces-
sos de atuação e às regras de con-
trole de gastos dos conglomera-
dos tem sido difícil em uma ati-
vidade que se caracteriza, no
Brasil, por uma gestão menos
engessada. A queixa quase sem-
pre recai sobre a cobrança por
mais receita.

Consultores de mídia ouvi-
dos pelo Estado dizem que o
maior problema está no fato de
a velha geração, acostumada a
trabalhar com liberdade de re-
cursos, se ver tolhida por con-
trole de custos. A era da inter-
net trouxe para o setor certas
práticas que, embora já frequen-
tes no meio corporativo, sem-
pre foram rejeitadas nesse se-
tor. Um exemplo folclórico, em-
bora real, foi o corte dos gar-
çons que serviam a direção de
uma agência comprada por um
grupo estrangeiro. O que era gla-
mouroso virou desnecessário.
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Com avanço dos conglomerados globais no País e impacto da tecnologia,
profissionais que impulsionaram a propaganda no Brasil saem de cena
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} A tequila Jose Cuervo
trouxe o grupo musical
Ok Go para se promover

A animação do ano

CAMINHÃO MUSICAL

A banda é um fenômeno online, com 150
milhões de acessos. Fará show na rua para
paulistanos e cariocas durante esta semana

PARA SURPREENDER

DIVULGAÇÃO

Com 15 troféus na bagagem, to-
dos ganhos em alguns dos mais
prestigiados festivais publicitá-
rios, a campanha da MTV vai se
configurando uma das mais pre-
miadas do ano. Na semana pas-

sada, os cinco mais recentes tro-
féus foram conquistados em
Londres, no London Internatio-
nal Awards.

A animação que caiu no gosto
dos jurados mundo afora foi fei-

ta com cerca de 3 mil balões de
gás presos a um trilho, filmados
enquanto são estourados no rit-
mo da música. É criação conjun-
ta da agência Loducca e da pro-
dutora ParadnoidBR.

Balões é um projeto inédito
e experimental, como expli-
cam os autores, gravado em pla-

no sequência, no qual cada bexi-
ga é um frame do filme. Para ga-
rantir um efeito equilibrado no
resultado final, foi preciso es-
tourar 10 balões por segundo. A
câmera estava posicionada
num carrinho com uma agulha
que furava as bexigas enquanto
corria no trilho. / M.R.

DIVULGAÇÃO

ANDRE LESSA/AE.

Show gratuito

Sabático. Depois de 17 anos, Adilson Xavier deixa DraftFCB

Na carroceria

PARA A MOOD, SER INDICADA AO CABORÉ
AO LADO DA LODUCCA E DA W/MCCANN
JÁ É UMA VITÓRIA.

Em cinco anos de mercado, a Mood buscou sempre fugir do lógico, do óbvio e do tradicional. Por isso, concorrer ao Prêmio Caboré 
ao lado de grandes e respeitadas agências como W/McCann e Loducca faz a Mood ter orgulho e certeza de que esse foi o caminho certo.
Até na liderança a Mood foge do óbvio. Augusto Cruz, sócio e presidente, veio do mercado financeiro. E deixou o cargo de diretor de contas, na 
grande Lew’Lara, para fundar a Mood. Já Aaron Sutton foi diretor de criação das principais agências do Brasil, mas resolveu deixar o óbvio de lado 
e veio para a Mood. Assim, nasceu uma equipe plural. Gente de marketing direto, propaganda, eventos e BTL trabalhando junto. E fazendo sucesso. 
NÃO É ÓBVIO. NÃO É LÓGICO. É A MOOD.

@agenciamood

55 11 3095-3999

facebook.com/agenciamood

agenciamood.com.br

No ritmo da música. Dez balões estourados por segundo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 nov. 2011, Negócios, p. N6.




