
O fim  de  um  ciclo 
Sem Adilson Xavier e agora também sem a diretora de criação Cristina Amorim, a 

Giovanni+DraftFCB encerra uma fase e afasta rumores de que mudaria de nome 

Por TERESA LEVIN tlevin@grupomm.com.br 

Asaída de Adilson Xavier da copresidên-
cia e da direção nacional de criação da 

Giovanni+DraftFCB, anunciada em 11 de 
novembro, pode ter surpreendido muita 
gente, mas estava sendo alinhavada ha-
via bastante tempo. Para o criativo, seu 
ciclo na agência estava concluído e isso 
motivou o encerramento da sua atuação 
na Giovanni, que, a partir de 1ª de janei-
ro, ficará com um único presidente, Au-
rélio Lopes. Além de comandar a casa, ele 
continuará acumulando o cargo de presi-
dente da DraftFCB para América Latina. 

O anunciado desligamento de Xavier 
gerou outros movimentos na agência. Na 
semana passada, a Giovanni sofreu mais 
uma baixa: Cristina Amorim, diretora de 
criação da Giovanni+DraftFCB no Rio, 
deixará o cargo após um período de tran-
sição. Segundo Lopes, a decisão foi toma-
da em comum acordo. De certa forma, a 
saída dela era esperada já que atuava co-
mo dupla de Xavier havia quase 20 anos, 
desde o tempo em que os dois trabalha-
vam na Contemporânea. Assim como ele, 
Cristina permaneceu na casa por 17 anos. 

Com a saída de Xavier, a criação da Gio-
vanni terá atuação independente em seus 
dois escritórios (São Paulo e Rio de Janei-
ro), sem um executivo respondendo pela 
área de forma nacional. Ao menos é essa a 
intenção do momento. Aurélio Lopes afir-
ma que não pretende colocar ninguém no 
lugar de Xavier. "Não posso garantir que 
não vá acontecer, mas o meu objetivo cla-
ro é não substituí-lo. Achamos que ele só 
saiu agora porque deixou um time na área 
criativa que lhe dá tranquilidade para fa-
zer isso" diz. 

Dessa forma, em São Paulo Cassio Za-
nata e Benjamin Young ficam à frente da 
área. No Rio, após a saída de Cristina, a 
agência terá uma solução interna — é a 
opção mais provável. Rui Piranda conti-
nua como diretor de criação de marke-
ting de relacionamento, no comando de 
todas as ações below the line. Atualmente 
a criação conta com 130 pessoas. 

Lopes destaca a boa fase da agência, 
fundamental para a saída de Xavier. "Se 
estivéssemos em um momento negativo 
talvez ele não saísse. Estamos crescendo 
aproximadamente 22% em receita e 30% 
em mídia comprada, segundo o Ibope Mo-
nitor" emenda. 

Mudança de nome 
Em meio a essas novidades, no mer-

cado surgiu o rumor de que a agência 
mudaria de nome. Afinal, Xavier entrou 
para o negócio graças a Paulo Giovanni, 
que desde 2006 se desligou da empre-
sa (atualmente ele preside a Leo Burnett 
Taylor Made). Com sua saída, a antiga 
operação deixaria de existir. Sobre essa 
possível mudança de nome, Lopes diz 
que não cabe essa discussão neste mo-
mento. "Não vamos fazer o rabo abanar 

o cachorro. Giovanni virou uma marca. 
Se um dia avaliarmos uma mudança de 
nome, isso não estará amarrado à saída 
de uma pessoa ou de outra. Se tivéssemos 
de mudar, teríamos feito com a saída do 
Giovanni" explica. E ele ainda observa: 
na empresa ainda trabalham entre 20 e 30 
pessoas que estão lá há mais de 30 anos. 
"Nenhuma decisão será tomada porque 
o Adilson saiu. Não estamos misturando 

as coisas, mas pertenço a um grupo inter-
nacional que pode ser que, em um ano ou 
dois, peça para a agência virar DraftFCB" 
diz. Lopes observa que, para ele, quando 
a DraftFCB entrou na operação, teria si-
do um belo momento para fazer a troca 
de nomenclatura. "Ou quando o Giovan-
ni saiu. E decidimos não mudar. O nome 
transcendeu a pessoa" reforça. 

Outro ponto que atiçou a curiosidade 

do mercado foi o destino de Adilson Xavier 
em 2012. Ele esclarece que não tem a inten-
ção de se retirar do mundo da propaganda. 
"Gosto de criação e gosto deste mercado. 
Não pretendo me afastar, mas não tenho 
nada fechado com ninguém. Com a posi-
ção de presidente, seria irresponsável ter 
algo definido antes de sair. Mas desde que 
tornei pública minha decisão, estou aberto 
para alguma empreitada que me dê prazer 
de trabalhar e o entusiasmo de construir al-
go bacana" informa. De todo modo, Xavier 
está negociando com a Giovanni um perí-
odo de seis meses de "não competição" no 
qual não atuará em outra agência. "Até ju-
nho ficarei quietinho vendo as possibilida-
des, negociando e escrevendo meus livros" 
disse o criativo que já está trabalhando em 
sua terceira obra literária. 

Sobre a possibilidade de voltar a tra-
balhar com Paulo Giovanni, Xavier avisa 
que não há nada nesse sentido. "Admi-
ro muito o Giovanni e o trabalho que ele 
está fazendo dispensa comentários. Ele 
me ajudou quando eu tentava ser músi-
co, me entrevistou em seu programa no 
rádio. Mas não temos absolutamente ne-
nhum plano" afirma. 

Xavier acredita que a Giovanni+Draft-
FCB vai continuar desenvolvendo muito 
bem seu trabalho, mesmo após seu desli-
gamento. Para ele, a agência tem tudo pa-
ra continuar surpreendendo: conta com 
ótimos clientes e uma equipe espetacular. 
"Mas difere do que entendo que seria mais 
adequado para o meu perfil. Os dois pro-
fissionais que eram os meus sócios, Pau-
lo Giovanni e Maurício Magalhães, foram 
embora e não sou mais sócio. Deixei tudo 
organizado e agora é melhor partir para al-
guma coisa que tenha mais a minha cara" 
esclarece. Ele conta que não teve nenhum 
grande estresse na decisão. "É claro que 
minha saída provoca um natural descon-
forto, mas não que haja conflito. Fico até o 
fim do ano para fechar o ciclo." 
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