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CONCEITO DA DOTJWT 

É o nome de um meio para as nossas 
capacidades digitais, seja dentro da JWT, 
seja de agências como Casa e l-Cherry, no 
Brasil, e Digitaria, em San Diego. Assim, 
temos um guarda-chuva que alia todos 
os times digitais da JWT no mundo. É im-
portante esclarecer que não haverá fusão 
entre essas empresas. A ideia é criar uma 
rede conectada internacionalmente para 
resolver problemas de clientes de todos 
os lugares. Assim, temos dois mil especia-
listas em 20 cidades do mundo que tra-
balham para cerca de cem clientes. Esse 
número de funcionários é maior do que 
o da AKQA e o de escritórios supera o da 
R/GA. Mas o contato não é apenas à dis-
tância, por e-mail, já que as relações são 
entre pessoas, e não entre escritórios. Há 
visitas e road shows, em que apresenta-
mos estudos de casos e damos fôlego às 
ideias, aplicativos e conteúdos para clien-
tes como Johnson&Johnson, HSBC, Uni-
lever e Nestlé. 

SEM PIONEIRISMO 

Temos um modelo que não é pioneiro, 
já que a Ogilvylnteractive (hoje extinta) re-
presentou isso no passado. Mas a diferen-
ça é que nós adotamos o posicionamento 
de não mudar o nome das agências que 
fazem parte da rede, como a Casa. Nor-
malmente, quando uma agência digital é 
adquirida por um grande grupo, a saída 
é unir a estrutura nova com o que já exis-
tia, como no caso da Publicis Modem. Só 
que esse tipo de integração não funciona 
e uma mostra disso é que dez vice-pre-
sidentes deixaram a Modem nos últimos 
12 meses. Há outros casos como o da Sa-
pientNitro, em que ninguém deixou a Ni-
tro. Com o nosso modelo, podemos con-
correr com AKQA e R/GA, por exemplo. 

VANTAGEM DO MODELO 

Estive envolvido em uma concorrência 
da Unilever recentemente para um pro-
duto que é mais popular no Google jus-
tamente em Cingapura, Brasil e índia. Ou 
seja: os clientes precisam de ações digi-
tais em nível global. Se algo for lançado 
em um mercado pequeno, pode causar 
problemas grandes. Além disso, o mo-
delo fornece especialistas em áreas es-

pecíficas, como social, gaming, mobile. 
A l-Cherry, por exemplo, tem especiali-
dade em search no Brasil que não existe 
em agências nossas na Europa. 

PRIMEIROS CASES 

A campanha da Johnson&Johnson pa-
ra a Copa do Mundo de 2014, por exem-
plo, envolveu os escritórios de São Pau-
lo e Curitiba da Casa e os da JWT de São 
Paulo, Buenos Aires e Nova York, além do 
setor de planejamento de Londres. Nes-
te cenário, o digital, que já é importante 
hoje, será ainda mais em 2014. Trabalha-
mos 40 dias nessa concorrência, em várias 
fases, com apresentação final no Brasil, 
contra DDB, BBDO, Ogilvy e outras. No 
caso de HSBC, eles promoveram concor-
rências na Ásia que contaram com parti-
cipação da Casa e da Digitaria. Além dis-
so, profissionais da JWT de São Paulo se 
envolveram em concorrências da Unile-
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ver em Cingapura. A maior agência digi-
tal de lá, por exemplo, não foi considera-
da para participar, porque é apenas local. 
Mas claro que essa integração é algo que 
ainda vai ser ampliado. 

JEFF BENJAMIN E MIKE GEIGER 

A contratação dos dois foi comandada 
por David Eastman, diretor global de di-
gital e CEO da JWT para os Estados Uni-
dos. Jeff Benjamin traz grandes capacida-
des criativas, mas também a habilidade 
para atrair outros talentos digitais para a 
rede. Ele tem um jeito próprio de fazer coi-
sas de maneira pouco tradicional, já que 
seu tempo na Crispin, Porter + Bogusky 
foi marcado por cases como "Whopper 
Sacrifice" Já Mike Geiger é um comple-
mento a essa receita, porque representa 
uma conexão entre a JWT, a DotJWT e os 
estúdios de produção digital. Ele ajudou 
a mudar a cara da Goodby, Silverstein & 

Partners quando a agência enfrentava um 
momento difícil, impondo um foco mais 
digital. Eles atuarão na operação da Amé-
rica do Norte. 

MELHORES AGENCIAS 

Nos últimos anos, o digital ficou muito 
centrado no marketing direto e tivemos 
o grande crescimento de empresas co-
mo Razorfish, que era uma agência mui-
to criativa e se voltou ao marketing direto. 
Digitas e Wunderman são outras grandes 
agências dessa linha. Mas eu não acredi-
to que estejam fazendo um trabalho in-
teressante. Os melhores trabalhos estão 
vindo das agências digitais clássicas, co-
mo R/GA e AKQA, que estão crescendo. 

CRISE DE MEIA-IDADE 

As agências digitais "puras" apesar de 
estarem bem, passam por uma crise que 
não tem a ver com as finanças, mas com 
algo mais emocional. É como uma crise 
de meia-idade. Elas enfrentam o dilema 
que coloca, de um lado, o seu foco espe-
cializado em áreas como mobile, search, 
social, ou qualquer outra disciplina. Por 
outro lado, existe o conceito de full ser-
vice, que muitas buscam, mas que costu-
ma fazer algumas delas morrerem. Elas 
tentam se transformar em agências de 
publicidade, mas não estão sendo bem-
sucedidas, como aconteceu com a Glue, 
de Londres, há seis anos. Uma l-Cherry, 
por exemplo, tem sua especialidade em 
search, mas seria mais fácil de morrer se 
ela resolvesse se tornar full service. É por 
isso que criamos o DotJWT. 

ESTRATEGIAS DIGITAIS 

O social vai se espalhar e a parte mais 
importante dos nossos trabalhos será re-
ter e gerar lembrança de marca em meio 
a esta realidade. O mobile também terá 
papel fundamental, especialmente quan-
do ele for além da campanha e se tornar 
parte do produto. Em um projeto recen-
te para a rede varejista Macy's, criamos 
uma ação chamada "Backstage Pass" na 
qual um QR code, quando escaneado, 
dava acesso a vídeos de celebridades co-
mo Tommy Hilfiger falando sobre os pro-
dutos. É um exemplo de outra tendência 
para onde a publicidade digital vai, que 
é o conteúdo. 
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