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Em um período de 20 anos, muitas coi-
sas podem e devem mudar na vida de 

uma agência. Exceto a essência que cons-
trói sua reputação, expande relaciona-
mentos e deixa uma marca para as novas 
gerações. O DNA da Lew’Lara\TBWA, fun-
dada em 1992 e que promoveu na sema-
na passada a festa para comemorar seus 
20 anos de mercado, é unir criatividade 
com pensamento estratégico. 

Assim, o grande desafio para as pró-
ximas duas décadas é manter esse lega-
do intacto, ao mesmo tempo em que li-
da com metas como a de internaciona-
lizar sua atuação. “A agência precisa ser 
mais global, da mesma forma que o Bra-
sil também precisa ter mais marcas in-
ternacionais além de Havaianas. Temos 
um grande mercado interno, mas preci-
samos ir além”, afirma Luiz Lara, chair-
man da agência.

Dessa forma, ele reconhece um dos 
desafios sugeridos por Tom Carroll, CEO 
global da TBWA, que visitou a agência na 
semana passada para se reunir com a li-
derança local e participar das comemora-
ções. “O escritório de São Paulo se forta-
lece como um de nossos grandes centros, 
ao lado de Xangai e Nova York. Com o ta-

De empresa especializada em narrativa 
transmedia a um grupo de entreteni-

mento latino-americano. Este é o novo po-
sicionamento da The Alchemists, que além 
de anunciar a ampliação de sua atuação, 
antecipa que já está à procura de empre-
sas que fazem o bom uso de tecnologia e 
conteúdo para aquisição. A mudança que 
acontece agora vem por conta do amadu-
recimento da operação e já envolve novos 
projetos. “Éramos vistos como uma em-
presa especializada em narrativa trans-
media storytelling. Mas temos de evoluir 
e, por isso, fizemos este movimento im-
portante de nos entender como grupo de 
entretenimento, desenvolvimento e pro-
dução do que chamamos de propriedades 
intelectuais”, conta Maurício Mota, chief 
storytelling officer da The Alchemists, em-
presa que hoje tem escritórios no Rio de 
janeiro, Los Angeles e Londres. Ele explica 
que a ideia é formar um grupo de entre-
tenimento que conta histórias para mar-
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manho da operação e o conhecimento de 
novas tecnologias, queremos a Lew’Lara 
fazendo mais parte da TBWA”, avisa Car-
roll, que solicita ainda um reforço do po-
sicionamento do escritório de São Paulo 
de liderança não só do Brasil, mas de to-
da a América Latina.

Carroll também coloca como desafios 
para os próximos anos aquisições estraté-
gicas de empresas que complementem a 
atuação da Lew’Lara\TBWA e que tenham 
potencial de se valorizar e a conquista de 
contas globais que ainda não são alinha-
das no Brasil. “Acredito, no entanto, que o 
escritório de São Paulo já possua um bom 
balanço entre negócios locais e globais”, 
pondera Carroll.

Outro fundamento da atuação da 
agência daqui para frente será a tran-
sição de poder, já que, no ano passado, 
alçou três executivos a sócios: Marcio 
Oliveira, que também assumiu a presi-
dência, Manir Fadel, que se tornou CCO, 
e Sheila Wakswaser, que já era CFO. “A 
TBWA os aceitou como sócios por acre-
ditar em pessoas. Não tenho dúvidas que 
estamos no caminho certo”, aponta Lara.

Mas sendo um negócio de pessoas, 
a agência precisará de bons nomes não 

cas, instituições e pessoas . “Hoje nossos 
clientes vão desde uma consumidora de 
conteúdo a uma marca que queira contar 

uma história. Isso nos permite fazer des-
de séries até conteúdo para marcas”, fala.

Mota diz que não acredita em bran-
ded content, mas sim na possibilidade 
das marcas contarem histórias tão boas 
quanto canais. “Os papéis estão mudan-
do. O consumidor quer boas histórias, se 
elas serão trazidas via Coca-Cola ou um 
canal de TV não importa”, salienta. Um dos 
trabalhos que está produzindo já com es-
te foco é uma grafic novel para Fanta. O 
projeto também envolve a Naked e será 
lançado em 108 países. 

A The Alchemists também está à frente 
de outra ação da Coca-Cola que será imple-
mentada entre a Copa do Mundo e a Olimpí-
ada, em 207 países. “Criamos a história que 
a Coca-Cola quer contar entre os dois even-
tos. Ela posiciona a  Coca-Cola como uma 
programadora de conteúdo”, adianta Mota. 

Outro projeto está sendo desenvolvido 
para o Grupo Abril, com foco na Copa do 
Mundo. “Estamos ajudando a desenhar a 

plataforma transmedia de games”, conta.
Além destas iniciativas, Mota antecipa 

que já está pronta a primeira série de TV 
elaborada pela empresa junto com a pro-
dutora americana Prajna Productions, cha-
mada East Los High, com desdobramentos 
em aplicativos, vídeos no YouTube  e outras 
plataformas. Já há uma parceria firmada 
com a RioFilme e a ESPM, através do Cen-
tro para o Futuro do Entretenimento, a fim 
de produzir uma versão nacional baseada 
nesse roteiro e rodada em favelas pacifica-
das do Rio de Janeiro. O objetivo é começar 
a produção no segundo semestre deste ano 
para exibição no primeiro semestre de 2014. 

Também para o mercado nacional, a The 
Alchemists já negocia com três canais a sé-
rie Contatos, que nasceu no RioContent-
Market do ano passado, quando foi vence-
dora do laboratório de séries. “É um pro-
jeto de uma nova produtora do Rio, a Se-
gunda-feira Filmes. Nós nos associamos a 
eles e trouxemos a Disruption Enterteiment 
como coprodutora”, relata Mota. “Todas as 
nossas séries nascem com um modelo de 
negócios que prevê extensões e ajuda a ge-
rar lucro e incrementar a audiência”, frisa, 
acrescentando que a The Alchemists criou 
um Fundo de Desenvolvimento de Séries 
para o Brasil, no qual tem como parceiros 
um sócio  norte-americano  e um indiano.

Teresa Levin

MeMóriA seletivA

A Lew’Lara foi fundada em 1992 por 
Luiz Lara, paulistano formado em 

advocacia que iniciou a carreira na Al-
mapBBDO e virou diretor de marketing 
de Paulistur e Embratur, e por Jacques 
Lewkowicz, paulista nascido no bair-
ro do Bom Retiro que criou alguns dos 
grandes slogans da publicidade bra-
sileira, como “Eu sou você amanhã” 
( Orloff) e “Não é a Lee que é diferente, 

são as outras que são iguais”. Do início 
até 1996 a dupla manteve uma socie-
dade com a Propeg. Em 1998, 40% da 
agência foi comprado para a holding 
Prax, de  Washington Olivetto, Gabriel 
Zellmeister e Javier Llussá Ciuret. A 
TBWA entrou em cena em 2007, quan-
do  adquiriu todas as ações da Prax e 
detém 70% da agência desde a rene-
gociação de 2010. 

Lewkowicz, Carroll e Lara: planos de aquisições e de liderança regional

só no alto escalão. “O grande estímulo 
não só da Lew’Lara\TBWA, mas de to-
do o mercado, é a competição por ta-
lentos. Diante de outras grandes multi-
nacionais como Publicis, BBDO e JWT, 
precisamos atrair e manter os talentos 
aqui”, afirma Carroll. Daí, a importân-
cia de cultivar o DNA da agência. “Esse 
mercado funciona de maneira relativa-

mente simples: você faz um bom traba-
lho, é reconhecido e cresce. Manter essa 
cultura é chave para o futuro do negó-
cio”, receita Carroll. “Começamos essa 
empresa com duas contas e 30 pesso-
as. Não pensávamos que poderíamos 
estar aqui hoje. E ainda mais com par-
ceiro internacional como a TBWA”, afir-
ma Jaques Lewkowicz. 

Protagonistas da série East Los High, 
elaborada com a produtora americana Prajna
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1550, p. 15, 11 mar. 2013.




