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Os escritórios das agências de publicida-
de costumam valorizar em seus leiau-

tes os setores ditos “nobres”, especialmente 
a criação e o atendimento. Mas o financei-
ro, historicamente relegado a áreas mais 
discretas, está, no sentido figurado, “su-
bindo de andar”, ocupando uma sala mais 
aconchegante e até se arriscando a colocar 
o pé na mesa do presidente. A rigor, não é 
possível mais considerar qualquer deci-
são estratégica de uma agência — de uma 
aquisição à conquista de novos negócios 
— sendo tomada sem participação ativa e 
com poder de veto do chief financial offi-
cer (CFO), o novo astro da publicidade.

A valorização do financeiro está longe 
de ser uma realidade apenas das agências, 

AgênciAs

Eles têm o poder
Ascensão dos diretores financeiros reflete obsessão das agências  
pela otimização de processos e redução de custos

Por FELIPE TURLÃO fturlao@grupomm.com.br

considerando-se que o movimento de rápi-
da expansão da economia do Brasil parece 
ter passado e que as empresas estão redu-
zindo gastos, em busca de modelos mais 
eficientes. Mas o mercado publicitário tem 
suas particularidades, o que faz com que o 
executivo financeiro tenha papel até mais 
importante do que o ocupante do mesmo 
cargo em outras indústrias.

“Hoje, qualquer movimento da agência 
tem a participação direta do CFO. Se vamos 
adquirir uma empresa, se os planos de cres-
cimento são baseados em estratégia orgâni-
ca ou aquisição, em que segmento vamos 
comprar, onde há oportunidades. Antes, eles 
eram quase que exclusivamente um corpo 
operacional que apenas dava o aval”, afir-

ma Luiz Leite, CEO do Grupo Ogilvy Brasil, 
e responsável pela área administrativa e fi-
nanceira das agências da rede. “O dinhei-
ro está mais apertado, os impostos aumen-
taram e as agências ficaram comprimidas. 
Por isso, os diretores financeiros estão sendo 
mais ouvidos. Nunca houve um reconheci-
mento ao executivo como ele merecia”, la-
menta Antonio Calil Cury, vice-presidente 
financeiro da Nova/SB.

Como reflexo direto desse movimento, 
duas importantes agências brasileiras pro-
moveram recentemente profissionais da 
área a sócios. A AlmapBBDO elevou a essa 
condição, em maio deste ano, o financeiro 
Rodrigo Andrade, ao lado dos diretores Luiz 
Sanches (criação), Cintia Gonçalves (pla-

nejamento) e Gustavo Burnier (serviços a 
clientes e gestão). Andrade e os outros três 
novos sócios representam o futuro da agên-
cia dirigida por Marcello Serpa e José Luiz 
Madeira, que continuam como sócios e di-
retores de board. 

O mesmo passo foi dado pela Lew’Lara\
TBWA em relação a Sheila Wakswaser em 
dezembro de 2012. Ela se tornou sócia ao 
lado do presidente Márcio Oliveira e do vi-
ce-presidente de criação Manir Fadel, todos 
com 1% de participação. Os sócios fundado-
res Luiz Lara e Jaques Lewkowicz continu-
am atuantes na agência, como chairman e 
chairman criativo, respectivamente.

Não chega a ser uma novidade o CFO vi-
rar sócio da agência, e o próprio Andrade, 
economista por formação, é um exemplo, 
já que teve sociedade na F/Nazca S&S, ten-
do vendido sua participação em 2010. Ele 
ficou por 16 anos na agência que tem co-
mo sócios Fabio Fernandes, Ivan Marques 
e Loy Barjas. 

Mas a expectativa para o futuro é que 
mais profissionais recebam esse tipo de va-
lorização. “Em alguns casos no exterior, os 
executivos financeiros viraram CEOs, por-
que têm tanto acesso a tudo o que aconte-
ce que acabam aprendendo. Isso mostra 
que a função financeira se tornou primor-
dial em tudo. E, futuramente, pode acon-
tecer de mais executivos financeiros se tor-
narem CEOs de agência no Brasil também”, 
prevê Sheila.

Leite concorda que os CFOs começaram 
a se sentar em uma mesa de decisões à qual 
não tinham acesso direto antes. “E com o 
privilégio de conhecer o todo na publici-
dade, já que é responsável pela tecnologia 
e os sistemas administrativo e fiscal”, frisa. 

Menos dinheiro, mais poder
Há inúmeras razões que praticamente 

obrigaram as agências brasileiras a colo-
carem seus CFOs no centro do poder. Algu-
mas dizem respeito à conjuntura econômica 
de baixo crescimento do País, outras à rea-
lidade internacional de crise e uma tercei-
ra frente tem a ver com situações internas 
do mercado, como prazos de pagamentos 
e maior aperto dos anunciantes. Mas todas 
elas conspiram para apenas uma: a dimi-
nuição da rentabilidade das agências. “O 
negócio da comunicação mudou e os clien-
tes estão mais exigentes. No passado, agên-
cia era um negócio administrado financei-
ramente sem tanta preocupação com efi-
ciência, controle de custos e rentabilidade. 
Antes não se falava em fazer orçamento e 
cumpri-lo”, lembra Olivia Machado, vice-
-presidente financeira e administrativa da 
Africa, além de sócia da agência. 

Parte da razão de a administração finan-
ceira de antigamente ser considerada mais 
“frouxa” tem a ver com o modelo de remu-
neração das agências. “Houve um choque. 
Antes era muito mais simples: a agência re-
cebia o investimento do cliente e repassava. 
O cliente pagava e pronto. Sobrava a parte 
da agência e você administrava. Hoje, com 
a concorrência e a maior presença de mul-
tinacionais no mercado, existe mais pres-
tação de contas e uma controladoria mais 
exigente”, reforça. “Com a comissão cheia, 
existia uma abundância de recursos e não 
havia tanta preocupação com controlado-
ria”, concorda Sheila. “Antes havia um pro-
cesso de remuneração que dava tranquili-
dade para a agência operar sem transtornos, 
que era o desconto padrão que o veículo nos 
concedia”, afirma Antonio Lino Pinto, sócio-
-diretor da Talent, que supervisiona a atua-
ção do CFO Antônio Dudli.
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Andrade: “a pressão pela redução das nossas comissões é enorme” Sheila prevê que mais executivos financeiros se tornarão CEOs 

Olívia convive com 15 clientes, 15 estilos e 15 prazos de pagamentos Segundo Leite, qualquer movimento tem participação direta do CFO
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Além da diminuição da comissão sobre 
veiculação, há outras razões para o aperto 
na rentabilidade. Duas das mais comenta-
das são as mesas de compras e os prazos 
alongados de pagamento. “Essas situações 
não são um privilégio das agências. O mun-
do está renegociando e é preciso enxergar 
caminhos”, conclui Lino. “Antes, havia uma 
relação de maior duração. Hoje, por políti-
cas, os clientes são obrigados a rediscutir 
contratos e isso deixa o ocupante do cargo 
inquieto”, completa.

“O desafio do CFO é o mesmo de antes, 
que é preservar as margens de lucro e man-
ter o retorno esperado pelos acionistas. Mas 
a maneira de conseguir isso mudou. A pres-
são pela redução das nossas comissões é 
enorme, e a pressão dos custos ainda é muito 
grande”, afirma Andrade, da AlmapBBDO.

Burocracia internacional
A relevância do executivo financeiro tam-

bém aumentou conforme as agências brasi-
leiras se tornaram multinacionais. “A prin-
cipal razão para a subida de patamar do fi-
nanceiro é a globalização, porque a aproxi-
mação dos mercados estrangeiros fez com 
que a competitividade entre as agências au-
mentasse”, diz Andrade.

Além de trazer um ambiente de concor-
rência mais agressivo, a internacionaliza-
ção afetou também o dia-a-dia das agên-
cias, que precisaram incorporar processos 
novos. “Além das tarefas corriqueiras, ago-
ra o executivo financeiro trabalha em em-
presas com capital aberto e chefe no exte-
rior. E isso exige um pouco mais”, concorda 
Lino. “Ele herda um problema burocrático 
complexo. As empresas têm políticas pa-
ra serem cumpridas. É diferente de antes, 
quando estava do lado do dono e toma-
va decisões mais rápidas. O processo ficou 
mais engessado e requer aprovação da ma-
triz até para a compra de um computador”, 
afirma. A Talent foi adquirida pelo Publicis 
Groupe em 2010 por US$ 150 milhões e o 
grupo se tornou majoritário, com 60% das 
ações, no ano seguinte.

Muito desse rigor sentido na pele pelas 
agências brasileiras tem nome. Na verdade, 
dois sobrenomes: Sarbanes-Oxley. A lei nor-
te-americana assinada em 2002, criada pe-
lo senador Paul Sarbanes e pelo deputado 
Michael Oxley, passou a exigir mecanismos 
de auditoria e segurança, além de comitês 
de supervisão das atividades e operações. 
A meta era evitar fraudes contábeis como 
o da companhia energética Enron. “O rigor 
ficou muito maior com a lei e, consequen-
temente, o volume de trabalho aumentou 
para as empresas que estão listadas na bol-
sa”, afirma Leite. 

Embora com mais poder, influência e di-
nheiro no bolso, o executivo financeiro de 
agência tem uma vida mais difícil da que ti-
nha antes, basicamente porque o mercado 
é menos rentável. As dificuldades variam de 
agência para agência, sempre culminando 
na busca por cortes que não afetem o pro-
duto final. Na Talent, uma das grandes pre-
ocupações de Antonio Lino é com as rene-
gociações de contratos. “Aumentou aquela 
coisa de o cliente querer cortar 10% aqui e 
ali”, exemplifica.

Uma das soluções que ele busca para au-
mentar a rentabilidade da agência é inves-
tir em ferramentas de controle financeiro. 
“Buscamos formas diferentes de operar e 
caminhos de eliminação de processos não 
produtivos que sejam muito caros. Mas ao 
mesmo tempo em que tem de simplificar, 
há um problema com as políticas do Publi-
cis que exigem grande burocracia. Se temos 

um fornecedor pequeno, de R$ 2 mil, tem 
de ter cadastro e senha para só depois man-
dar a nota”, conta.

Outra peculiaridade na vida do executi-
vo financeiro é o fato de ter que lidar com 
as realidades de clientes diferentes. “Se a 
agência tem 15 clientes, são 15 estilos dife-
rentes de administração e 15 prazos de pa-
gamentos”, afirma Olívia, da Africa. 

Sempre há gorduras
O dia a dia da executiva tem muito a ver 

com a arte de cortar sem afetar. “Estamos 
mensalmente avaliando onde podemos 
economizar ou ser mais espertos, para gas-
tar nas coisas em que precisamos gastar”, 
afirma. Alguns dos focos de cortes, segun-
do ela, estão em viagens, refeições, parti-
cipação em eventos e patrocínios. “É gri-
tante como esse tipo de coisa não era con-
trolado antes nas agências”, critica. “A cada 
ano, corto e continuamos vivos. Sempre há 
uma gordura. Reduzimos viagens com um 
sistema de telepresença que temos no Rio, 
em São Paulo, Nova York e San Francisco. 
É uma economia louca de viagens”, conta.

No caso de Sheila, da Lew’Lara\TBWA, 
um dos desafios é aprender a se municiar 
melhor de dados e relatórios. “Os clientes 
têm me pedido informações tão detalhadas 
que fui obrigada a investir em softwares de 
análise de custos e eficiência na compra de 
mídia”, revela. Mas, segundo ela, o principal 
problema para o financeiro é que 70% dos 
custos da agência são gerados por pessoas. 
E trata-se de um centro de custos com pou-
ca margem de manobra, sob o risco de per-
da de qualidade. “Mas podemos evitar des-
perdícios em questões como material de es-
critório, refeições, boas negociações de alu-
guel e compra de material de tecnologia da 
informação. Metade do tempo da diretoria 
de TI é dedicada à negociação”, afirma. “O 
custo da agência também aumentou em 
quesitos como tecnologia e pesquisas em 
áreas como redes sociais. Hoje precisamos 
alocar recursos que não eram tão impor-
tantes”, completa.

Andrade, da AlmapBBDO, demonstra 
que manter a qualidade é o principal de-
safio. “Só continuaremos a ser relevantes 
para nossos clientes se os surpreendermos 
com boas ideias. Para isso, dependemos da 
nossa equipe, da retenção dos nossos talen-
tos”, sinaliza. “A máquina da agência são as 
pessoas. Não temos uma matéria-prima ou 
produto acabado. O financeiro tem de resol-
ver a situação, pagar os salários e manter to-
dos motivados”, diz Calil Cury, da Nova/SB.

Segundo Lino, os dois setores mais one-
rosos são mídia e criação. É difícil falar em 
corte de profissionais, mas algumas soluções 
inteligentes podem reduzir custos. “Quan-
do pensamos na possibilidade de cortes na 
mídia, já que há bons softwares para algu-
mas tarefas, lembramos da complexidade 
da função, pela quantidade de veículos. Isso 
torna difícil ter um sistema que analise tu-
do com a velocidade necessária. Mas é uma 
área muito burocrática, formatada a partir 
de autorizações. O departamento mais ca-
ro é a criação. E lá, podemos evitar proces-
sos de refação, que custam muito”, analisa.

Leite aponta outro custo que surgiu para 
a agência: a sua própria mesa de compras. 
“Com o movimento externo, tivemos que 
nos aparelhar melhor. Em uma régua de 
zero a dez, estamos no nível sete de desen-
volvimento”, calcula, como bom financeiro. 

Conheça mais sobre o dia  
a dia dos CFOs em  
http://bit.ly/19SRkja

Os líderes financeiros das principais agências do Brasil
Y&R e Grey Alvaro Pacheco Jr. (CFO do Grupo Newcomm)

Ogilvy Luiz Leite (CEO do Grupo Ogilvy)

AlmapBBDO  Rodrigo Andrade (sócio e vice-presidente financeiro)

WMcCann  Alejandro Suarez (CFO)

Borghi/Lowe  Paulo Santos (diretor administrativo financeiro)

JWT  Roberto Belizário (CFO)

NBS  Gustavo Giudice (CFO)

DM9DDB  Rodrigo Leoni (CFO)

F/Nazca S&S  Ivan Marques (sócio-diretor)

Neogama/BBH  Roberto Mesquita (presidente executivo)

Africa Olivia Machado (sócia e vice-presidente  
financeira e administrativa)

Publicis  Laurent Ohana (CFO)

Giovanni+DraftFCB  Amadeu Aguiar Júnior (CFO)

Leo Burnett Tailor Made  Marcio Toscani (CFO)

Nova/SB  Antonio Calil Cury (vice-presidente financeiro)

Havas e Z+  Diego Alonso (CFO da rede Havas)

Talent  Antônio Dudli (CFO)

Lew’Lara\TBWA  Sheila Wakswaser (sócia e CFO)

Loducca  Ronaldo Severino (CFO)

COMUNICADO A PRAÇA

A Ediouro Duetto Editorial Ltda 
vem a púlico comunicar ao 

mercado nota de desagravo que 
Ariovaldo Carrera Dias foi seu 
funcionário de 22/01/2001 a 

30/04/2004 na função de 
Gerente de Planejamento e 

Controle, não havendo nenhuma 
conduta que o desabone.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1575, p. 18-19, 2 set. 2013.
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