
F/Nazca entre as 
melhores do AdAge 
Brasileira é a segunda colocada na lista internacional do Agency of the Year 

Por FELIPE TURLÃO fturtao@grupomm.com.br 

Caso raro: uma agência brasileira entre 
as melhores do ano do Advertising Age. 

A façanha é da F/Nazca S&S, segunda co-
locada no ranking International Agency of 
the Year, destinado aos destaques de em-
presas sediadas fora dos Estados Unidos. A 
primeira colocada foi a japonesa Hakuho-
do TBWA, consagrada pelo trabalho criati-
vo e pela força dos negócios mesmo diante 
da adversidade das tragédias naturais que 
afetaram o país em 2011. 

"Considero esta uma das distinções 
mais importantes da publicidade, por-
que é fruto da observação independente 
de um grupo de jornalistas, que levam em 
consideração o produto final desenvolvi-
do pelas agências e o trabalho original" 
comemora Fabio Fernandes, presiden-
te e diretor de criação da F/Nazca S&S. 

Em reportagem sobre a agência bra-
sileira, o AdAge destacou alguns traba-
lhos, explicando inclusive o contexto do 

case "República Popular do Corinthians" 
e ressaltando que "as melhores agências 
brasileiras têm talento para criar campa-
nhas que se aproveitam e entram para a 
rica cultura popular do País" A publicação 

destacou algumas execuções da ação, co-
mo a criação da Carta Magna da Nação, a 
moeda corintiana e a iniciativa pela qual 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
recebeu um kit do projeto. 

Outro case citado foi o encurtador de 
URL desenvolvido para o Carrefour. Na 
ação, para cada link encurtado pelo Vi-
rou.gr, o anunciante doaria um grama de 
alimento. Mais de dez mil links foram re-
duzidos pelos internautas por meio da fer-
ramenta, o que levou o Carrefour a doar 
dez toneladas de comida. O AdAge citou 
também a ação de lançamento de Olay, 
marca da P&G, em que a revista Caras 
apagou a idade das celebridades que apa-
reciam em sua edição, substituindo a in-
formação por um ícone de um creme de 
rejuvenescimento da marca. 

Visão moderna 
Para Fernandes, os cases citados indi-

cam que os critérios de avaliação estão em 
consonância com o posicionamento da F/ 
Nazca S&S. "Se tem uma coisa que o AdA-
ge observa é a visão de agência moderna. 
Tanto que nossos trabalhos destacados fo-
ram aqueles que extrapolam a visão anti-
quada de publicidade" analisa. "Desde o 
começo da agência, adotamos a linha de 
que o negócio da comunicação iria mui-
to além das campanhas feitas para as mí-
dias tradicionais. Sofremos muito no pas-
sado com essa antecipação, seja financei-
ramente, seja em visibilidade. Muitas vezes 
achamos que daria errado, demos passos 
para trás e o digital acabou ficando segre-
gado em alguns momentos. Mas coloca-
mos essa fé como norte", relata. 

Fernandes aproveita a ocasião para 
cutucar os critérios dos festivais publici-
tários. "Voltamos nossa comunicação para 
o trabalho verdadeiro do dia a dia, criado 
para alcançar resultados e gerar conexão e A ut
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de longo prazo, essas três coisas são funda-
mentais" Por isso, afirma, entregou a conta 
de Bud Light para a agência. 

Outro movimento icônico que ressal-
ta esta expertise foi a conquista da con-
ta de Burger King. Nos sete anos em que 
deteve a verba, a festejada Crispin, Por-
ter + Bogusky destacou-se pelo trabalho 
criativo, ao mesmo tempo que as vendas 
decaíam. Após a primeira campanha da 
McGarry, a rede conseguiu reverter a ten-
dência e teve, em setembro, seu primeiro 
crescimento em vendas após 30 meses. 

Para Verizon, a agência ajudou na con-
quista, em um mês, de dois milhões de as-
sinantes, dez vezes mais do que a soma 
dos concorrentes. Apesar de derrapadas 
como a queda de vendas de outro clien-
te, a rede varejista Sears, a soma dos fatos 
ajuda a criar uma reputação de "agência 
de resultados" e que colocam a McGarry-
Bowen como queridinha dos anunciantes. 

As outras agências do Top 10 foram, pe-
la ordem, Droga5, BBDO, Razorfish, 72and-
Sunny, Alma, Grey, Edelman, Huge e Arnold. 

Consistência criativa 
Segunda colocada pelo AdAge, a Dro-

ga5, de David Droga, conquistou o Agency 
of the Year da revista Creativity, também 
divulgado na semana passada. Segundo 
a publicação, é de lá que estão surgindo 
as melhores idéias da publicidade atual. 
Para demonstrar a consistência criativa 
da Droga5, a publicação cita projetos do 
passado, como o Tap Project, para Uni-
cef, iniciativa que levou água para comu-
nidades sem acesso, e a ação de Bing com 
Jay-Z, que promoveu a história do rapper 

com trechos de sua biografia impressos 
em locais pitorescos como uma piscina. 

E, apesar disso, sustenta a Creativity, 
o trabalho de 2011 trouxe uma dimensão 
ainda maior, por conta dos desafios en-
frentados pela agência. A conquista da 
conta da Prudential Financial, deixou o 
mercado curioso para saber o que seria 
feito para um cliente mais sisudo como 
este. A Droga5 surpreendeu a todos com 
uma campanha com forte teor emotivo, 
"Day One" que mostrava o primeiro dia 
de pessoas após a aposentadoria. Seus 
desafios, medos e virtudes foram apre-
sentados de maneira a valorizar os pro-
dutos da instituição financeira. 

Outro desafio complicado foi o de Athe-
nos, uma marca de comida grega que ja-
mais havia aparecido na TV e que que-
ria multiplicar seus negócios. A Droga5 
criou uma campanha multiplataforma 
chamada "Yiaya" que mostrava uma avó 
grega questionando sua neta para sele-
cionar alimentos gregos mais típicos. A 
ação teve três milhões de visualizações 
no YouTube e as vendas saltaram 10%. 

Mas houve trabalhos para clientes mais 
"tradicionais" como Puma. Depois do suces-
so de "After-Hours Athlete" a agência lan-
çou "Pump Up" e globalizou o esforço Pu-
ma Social. Além disso, o Tap Project conti-
nua forte, tendo gerado US$ 3 milhões para 
ajudar crianças sem água ao redor do mun-
do. O mais novo desafio é o atendimento à 
empresa dinamarquesa de turbinas Vestas. 
A agência criou para a marca o selo Wind-
Made, que aparece em embalagens de pro-
dutos com, no mínimo, 25% de produção 
baseada em energia eólica. 

empatia com os consumidores. É trabalho 
que assistimos na TV e lemos nas revistas. 
Por muito tempo, essa posição nos fez sen-
tir ultrapassados em relação a resultados de 
festivais que muitas vezes premiam traba-
lhos irrelevantes, que estão fora do mood 
da comunicação daquele anunciante" ava-
lia. Apesar disso, ele diz que é muito im-
portante para a agência figurar com bons 
resultados em festivais, especialmente os 
mais relevantes internacionalmente, co-
mo Cannes Lions e Clio Awards. 

Agência de resultados 
Também divulgado na semana passa-

da, o ranking Agency of the Year, no qual 
AdAge destaca as melhores dos Estados 
Unidos, foi mais uma vez liderado pela 
McGarryBowen, que repete o feito de 2009 
(em 2010, a vitória foi da Wieden+Kennedy, 
com a McGarry em segundo). A consistên-
cia nos resultados coloca a agência fun-
dada em 2002 por John McGarry — o ho-
mem de negócios — e Gordon Bowen — 
a mente criativa — como a agência norte-
-americana do momento. 

Controlada pela Dentsu, a McGarryBo-
wen dominou o circuito de novos negócios 
em 2011, conquistando Burger King, Bud 
Light e United Continental, além de cres-
cer 60% em receitas e levar o número de 
funcionários a nada menos que 800,45% a 
mais do que em 2010. Também são clien-
tes da agência a Kraft Foods, a operadora 
de telefonia Verizon e a Dr. Pepper. Outra 
conquista importante foi o retorno de Re-
ebok, que havia ido para a DDB em 2009. 

Segundo o AdAge, a McGarry tem um 
approach voltado ao cliente e especialida-

de em atender anunciantes atuantes em to-
dos os segmentos de mercado. Por outro la-
do, diz-se que as conquistas decorrem dos 
preços abaixo da média de mercado — al-
go que a McGarry nega. Outro detalhe in-
teressante no modelo da agência é a falta 
de resultados em festivais de criatividade. 
Mas, conforme declara Paul Chibe, vice-pre-
sidente de marketing da Anheuser-Busch 
InBev, "a força da McGarry está em plane-
jamento, atendimento e estratégia de criati-
vidade" Segundo ele, "para ter uma relação 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1494, p. 22,23, 30 jan. 2012.




