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A saída de Antonio Fadiga do posto de 
CEO e da sociedade da Fischer&Friends, 

na semana passada, é mais um capítulo do 
período turbulento enfrentado atualmente 
pelo Grupo Totalcom, controlado por Edu-
ardo Fischer. Fadiga estava na casa havia 
14 anos, sendo os últimos sete no coman-
do executivo da agência. 

Diante das perdas de profissionais-cha-
ve e de clientes importantes, Fischer resol-
veu voltar à presidência da empresa que 
fundou 32 anos atrás, reassumindo a gestão 
executiva da equipe que atende contas co-
mo Amanco, Marabraz, Kaiser, Flora (Fran-
cis, OX e Neutrox) e Vigor — as duas últi-
mas do Grupo J&F. A Fischer&Friends ocu-
pa o 24o posto entre as maiores do País, de 
acordo com o ranking Agências & Anun-
ciantes, que Meio & Mensagem publica 
na semana que vem, com dados de 2012.

Nos últimos dois meses, a agência so-
freu cinco baixas importantes em seu 
grupo diretivo. Antes de Fadiga, haviam  
saído o chief comercial officer Allan Bar-
ros, para assumir a direção comercial e de  
marketing da Máquina de Vendas, e o chief 
creative officer Mario D’Andrea, que está 
em “período sabático” até agosto, quando 
deve definir seu futuro profissional. Por en-
quanto, ainda não houve acordo final para 
recompra por Fischer das ações do Grupo 
Totalcom que estão com Barros nem das da 
Fischer & Friends  em poder de D’Andrea.

Outros dois vice-presidentes também 
deixaram a agência nos últimos meses: 
Adrian Ferguson, que comandava a área 
de mídia e inovação, e Pedro Porto, head 
de convergência, que seguiu para a dire-
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ção de estratégia de marcas do Twitter.
Com isso, Alex Isnenghi, vice-presiden-

te de atendimento e operações, ganha mais 
espaço na nova configuração, e Vicente Va-
rela foi promovido a diretor-geral de mídia. 
Estão em curso negociações para contrata-
ção de um novo líder para a área de criação.

Em março, a Fischer&Friends recebeu a 
amarga notícia da perda da conta da Caixa 
— cliente que permaneceu 12 anos na casa 
— cuja concorrência foi vencida por Borghi/
Lowe, Heads, Nova/SB e Art plan. No mesmo 

mês, o Grupo J&F retirou da agência parte 
do atendimento da Flora, transferindo para 
a WMcCann as verbas de Mat Inset, Assim 
e Minuano, todas marcas do segmento de 
limpeza. E logo após a ida de Allan Barros 
para a Máquina de Vendas, a Ricardo Eletro, 
principal rede da holding varejista, também 
anunciou sua saída da agência — voltando 
a concentrar verba na mineira Pro Brasil.

Venda não concretizada
Ao longo de 2012, a Fischer&Friends es-

teve envolvida em um longo processo de 
negociação de venda para a rede japonesa 
Dentsu, informação revelada com exclu-
sividade por Meio & Mensagem em feve-
reiro do ano passado, processo que este-
ve próximo de ser concluí do em outubro.

Nesta empreitada, Eduardo Fischer foi 
auxiliado pelo Itaú BBA, que já o assessorou 
no passado na recompra de ações que esta-
vam nas mãos de investidores financeiros. 
Na virada do ano, com a notícia da não re-
novação do contrato com a Caixa, as nego-
ciações com os japoneses foram encerradas. 

Fischer, que hoje controla quase a to-
talidade das ações do Grupo Totalcom, já 
teve como sócios investidores o ex-dono 
do Banco Multiplic Antônio José Carnei-
ro (entre 2001 e 2008) e Antonio Cama-
nho (de 1998 a 2006). Os dois chegaram 
a acumular 45% da holding.

Atualmente, o maior acionista da 
Fischer&Friends, com mais de 95% da em-
presa, é o Grupo Totalcom, mas há ações 
com alguns executivos, como o diretor fi-
nanceiro Nelson Turini. Com forte empe-
nho pessoal de Eduardo Fischer, a holding 

realizou em 2010 e 2011 o festival de músi-
ca e sustentabilidade SWU, respectivamen-
te, em Itu e em Paulínia, no interior de São 
Paulo, mas ele foi descontinuado em 2012.

Fischer também já tentou expandir seus 
negócios para diversos países da Améri-
ca Latina, além de Portugal e Angola, mas 
a única operação remanescente é a Fis-
cher América Argentina. No Brasil, além 
da agência de publicidade, o Grupo Total-
com conta com outras duas empresas: a 
Total On Demand, de serviços de marke-
ting; e a D+Brasil, que, apesar da descon-
tinuação do SWU, mantém foco no ramo 
de entretenimento. Ambas são dirigidas 
por Helder Castro.

Plano de reversão
Ao reassumir o comando da agência, 

Eduardo Fischer tem dois desafios ini-
ciais: estabelecer novas lideranças pa-
ra a equipe e investir em prospecções de 
contas capazes de reverter a crise atual 
da empresa e — por que não — mantê-
-la atraente aos olhos de possíveis com-
pradores internacionais ou sócios inves-
tidores, como já fez no passado.

Não é a primeira vez que o empresário 
se vê diante de uma situação crucial e desa-
fiante. Entre 1996 e 1997, a perda da conta 
da Brahma — na época, seu maior cliente e 
para o qual havia criado um trabalho impor-
tante de posicionamento de marca — ocor-
reu ao mesmo tempo do rompimento com 
o seu então sócio Roberto Justus. O baque 
o levou a praticamente refundar a agência 
e, ao longo dos anos seguintes, conseguiu 
reverter a situação adversa.

Na pauta de Fischer a escolha de novas 
lideranças e esforços de prospecções de contas
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1560, p. 22, 20 maio 2013.




