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PONTO DE ENCONTRO

EM TRANCOSO

Esquenta

Para a balada

A Mitsubishi repetirá neste ano
a ação que fez no último verão
em Trancoso, o MITing Point.

A marca patrocinará festas entre 27 de dezembro e 5 de janeiro,
em uma casa no Quadrado, no centro do vilarejo. O local foi criado pela agência Haute e terá bebidas gratuitas entre 19h e 00h.

ENTREVISTA
Roberto Lima, presidente da Publicis Worldwide no Brasil

‘Não vejo fusão de digital e tradicional’
THIAGO ANTONOVAS

Rede do grupo Publicis
será comandada por
executivo com
passagens pelos grupos
Rhodia, Citibank e Vivo
Fernando Scheller

Na quarta-feira da semana
passada, um dia após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
aprovar, para o mercado brasileiro, a fusão mundial entre os grupos Publicis e Omnicom – um negócio de US$
35 bilhões que formou o
maior grupo global de agências –, uma das redes da Publicis, a Publicis Worldwide,
anunciou a contratação de
um presidente para a operação brasileira.
O executivo Roberto Lima, que até 2011 foi presidente da Vivo, vai comandar uma rede que concentra
nove operações, incluindo
as agências Talent, QG, Razorfish, Salles Chemistri e
Publicis Brasil. Ele também
será membro do conselho
mundial da Publicis Worldwide, na França.
Lima, que passou os últimos dois anos como conselheiro em seis empresas,
veio para assumir a operação brasileira após o comando da Publicis Worldwide
perceber que não conseguiria mais administrar à distância o negócio no País.
O executivo diz que não
está chegando para fazer

QUEM É
✽ Graduado e pós-graduado
em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Roberto Lima tem também especialização em finanças e planejamento estratégico pelo Institut Supérieur des
Affaires, na França. Seu último cargo executivo foi na operadora Vivo, do grupo Telefônica, de onde saiu há dois anos
para atuar como conselheiro
em empresas. Antes disso,
ele trabalhou em vários outras
companhias multinacionais,
incluindo Rhodia, Accor
e Citibank.

● O sr. terá o papel de ajudar
a orquestrar a integração entre Publicis e Omnicom na sua
rede de agências?

Nem comecei, tenho muito
o que entender antes de me
preocupar com o que não está sob minha gestão. O que
está sob minha gestão são as
agências da Publicis Worldwide. Esse é o meu ambiente trabalho no momento.
● Qual será seu papel no relacionamento com os clientes?

mudanças radicais na Publicis
Worldwide e não vê espaço para fusões. Embora seja “verde”
no setor de publicidade, as passagens pelos grupos Telefônica, Citibank e Rhodia lhe deram experiência do outro lado
da mesa de negociações sobre
campanhas publicitárias – a
dos clientes. A seguir, os principais trechos da entrevista:

Fui cliente de agências por
muito tempo, como executivo. Por isso, talvez seja mais
fácil entender e me colocar
na posição do cliente.
● O sr. sai dos conselhos ao
assumir esse cargo?

Desafio. Lima vai comandar rede de nove operações, entre elas as agências Talent e QG
pers tem o Buscapé e uma participação de 30% na Editora
Abril no Brasil. Fiz um pouco
de aconselhamento também,
mas não estava satisfeito.

● O que o sr. estava fazendo

após deixar a Vivo?

Eu deixei a Vivo em julho de
2011. Naquele momento tomei
a decisão de que encerraria a
carreira de executivo para participar de conselhos de administração. Estava servindo a
seis conselhos: Pão de Açúcar,
Natura, Telefônica, Rodobens,
a francesa Edenred e a Naspers, na África do Sul. A Nas-

● O que lhe interessou no setor
publicitário?

Comecei numa metalúrgica,
na área de sistemas. Depois fui
para a Rhodia, que é química e
têxtil. Depois vieram Accor, de
hotel e serviços, e Citibank, na
área de cartões de crédito. E finalmente a Vivo. Acho que o
convite me atraiu não só por
ser um setor novo, mas tam-

lulares no País, que são o último objeto do qual as pessoas
se despedem antes de dormir e
o primeiro que veem pela manhã. Gostaria de ajudar a descobrir como esse canal pode complementar a mídia de massa.

bém por sua importância na sociedade. Aquilo que as empresas dizem à comunidade pode
ter impacto forte. O consumidor não quer só fazer uma boa
escolha. Ele quer aprender, entender e usar da melhor forma
possível (o produto).

● A experiência na Vivo pode aju● Como a sua experiência corporativa pode ser aplicada?

dar nisso?

Acho que sim. Na Vivo, tivemos experiência em serviços
de valor agregado. Era uma visão muito além de só manter
as pessoas conectadas para falar e ter acesso à internet. A experiência em hotelaria, na Ac-

A publicidade tradicional no
Brasil é forte, criativa e reconhecida internacionalmente.
Mas o brasileiro gosta das novas mídias, como as redes sociais. Temos 260 milhões de ce-

Adaptação das marcas aos meios digitais ainda é lenta
Personalidade no
mundo publicitário,
Greenberg diz que
acompanhar mudanças
é desafio de empresas
Quando se trata de preparar
ações de publicidade para os
meios digitais, a maioria das
empresas ainda não sabe o
que fazer. “É o que chamamos de perdido que nem cegoemtiroteio”,disseao Esta-

do Bob Greenberg, fundador
da agência RGA – que no passado criou efeitos especiais para
filmescomo Alien ehojeéconsiderada uma das agências digitaismaisinovadoras.“Todos sabem que seus consumidores estão no online, no celular, nas redes sociais, mas eles são muito
lentos para reagir.”
OcenáriodescritoporGreenberg – que estará em São Paulo
na próxima semana para um
evento sobre criatividade no
Google–refleteoaindamodera-

do investimento das empresas
em publicidade digital. Apesar
doconsenso em torno da necessidadedeconversarcomosconsumidores em novos canais, o
gasto de empresas no ambiente
online digital não é grande se
comparado ao valor desembolsado para mídias tradicionais.
Enquanto 18,3% dos investimentosem publicidadesão destinados à internet, 81,7% vão paraosmeiostradicionais(TV,jornal, revista, rádio, outdoor e cinema), segundo dados da agên-

cia ZenithOptimedia.
Para Júlio Zaguini, diretor de
relacionamentos do Google
com agências na América Latina, o momento é de “testar e
aprender”. “A adoção da tecnologia na publicidade é um livro
que ainda está sendo escrito.”
Umdosexemplosmaisinovadores é o da Nike, que criou um
aplicativo de corrida que informa distância percorrida e caloriasqueimadas.Oprograma,desenvolvido pela RGA, tem cerca
de 20 milhões de usuários. Ou-
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Sócio. Petrônio Corrêa era o ‘P’ da MPM Propaganda
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● Importância
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“É uma figura venerada
pelo mercado publicitário.”
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“Foi o grande organizador.
Um desbravador.”
Luiz Lara

SÓCIO DA LEW’LARA TBWA
E PRESIDENTE DO CONSELHO DA ABAP
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cido, foi um dos principais nomes que trabalharam pela profissionalização da propaganda
no Brasil. O publicitário esteve
no cerne da criação de importantes órgãos como o Conselho
NacionaldeAutorregulamentação Publicitária (Conar), o Instituto para Acompanhamento
da Publicidade (IAP), voltado
ao monitoramento dos investimentos públicos em propaganda, e o Conselho Executivo das
Normas-Padrão(Cenp),queestabeleceunormasde remuneração após a desregulamentação
do setor em 1987.
Ex-sócio de Petrônio, Macedo, um dos M da MPM, diz que
eles criaram juntos mais do que
uma agência, mas uma amizade
profunda.“Hoje é um dia muito
triste para a propaganda. Mas
também é um dia para se recordar de um dos líderes da fase de
seriedade da propaganda”, dis-

A

● O sr. acredita em convergência entre agências digitais e
tradicionais?

Acho que é difícil que a gente consiga fazer integração
entre uma agência digital e
uma tradicional. São traços
culturais muito fortes, que
exigem capacidades diferentes. É possível fazer um trabalho de sinergia para que
as duas mídias se complementem.

Desafio. Esse avanço, po-

rém, não virá sem desafios.
Um dos maiores obstáculos
das agências é recrutar pessoas com habilidade simultânea em tecnologia e publicidade. Ou seja, raro é o criativoquedominaasnovasferramentas tecnológicas, segundo especialistas do setor.
Essa preocupação também
é das empresas, que querem
pessoas sintonizadas com o
digital para pensar formas de
interagir com o consumidor.
Greenberg, por exemplo, diz
que sua agência tem ajudado
clientes a encontrar talentos
para a área de comunicação.
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Morre em São Paulo
o publicitário
Petrônio Corrêa

Morreu ontem em São Paulo
o publicitário gaúcho Petrônio Corrêa, o “P” da MPM
Propaganda, uma das agências de publicidade mais importantesdahistóriabrasileira. Nascido em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, em
28dedezembro de1928,Corrêa iniciou sua carreira no
jornal A Nação, de Porto Alegre. Mas logo se enveredou
para o ramo de publicidade.
Em 1957, se uniu a Antonio
Mafuz e Luiz Macedo e criou
a MPM. Com cachimbo nos
lábios, sua marca registrada,
“ocoronel”, comoeraconhe-

tra ferramenta bem-sucedida é
a Fuelband (pulseira que monitora a atividade física). A ideia
ganhou destaque por representar um serviço ao consumidor e
criar comportamento.
Por isso, cresce a percepção
de que os consumidores valorizam as marcas que dialoguem
de forma integrada – da TV ao
celular.Issotalvezexpliquea estimativa global de crescimento
de gastos em publicidade móvel de US$ 8,3 bilhões em 2012
para US$ 33,1 bilhões em 2015.

Tenho um acordo com a Publicis de que vou permanecer em alguns conselhos.
Ainda não posso dizer
quais, pois tenho de conversar com as empresas.

is.

PETRÔNIO CORRÊA ★ 1928 ✝ 2013

Foi um dos fundadores
da MPM, uma das
mais importantes
agências da história da
propaganda brasileira

cor, me ajudou a ter uma
sensibilidade muito grande
sobre o consumidor.

se Macedo, um dos M da MPM.
“É uma figura que o mercado
publicitário venera”, diz Luiz
Lara, sócio da Lew’Lara\TBWA

e presidente do conselho da Associação Brasileira das Agências de Propaganda (Abap).
“Sem ele, nenhum destes órgãos existiria. Ele foi o grande
organizador.”
Autora da biografia de Petrônio, lançada no ano passado, a
jornalistaReginaAugustoreforça a importância da veia política de articulação do publicitário. “Petrônio foi uma figura
central na criação das bases política e institucional do mercado brasileiro de propaganda
brasileiro.”

Gilberto Leifert, presidente
do Conar, diz que o publicitário
era uma entidade do mercado.
“A trajetória dele é assinalada
por uma engenharia institucional bem sucedida”, diz Leifert.
Petrônio era um homem de
atendimento e pela sua agência
passaram muitos talentos da
publicidade brasileira. A MPM,
durante duas décadas, foi líder
de mercado. Tinha mais de mil
funcionários eescritórios espalhados por 13 cidades. Chegou a
faturar US$ 120 milhões por
ano em sua fase de ouro.
A agência, que começou em
Porto Alegre, chegou a São Paulojustamente pelas mãos dePetrônio. Na época, a empresa
comprou a Casabranca, do publicitário Júlio Ribeiro.
A MPM foi pioneira como
agência full service e em adotar
modelos de administração profissionais.Em 1991,porém,o governoCollor tirou as contas públicas da empresa e, em dificuldades, a MPM foi vendida para
a internacional Lintas, em um
negócioquefracassou. A número quatro do ranking comprou
a número um e acabaram juntas caindo para a 12.ª posição.
Em 2011, o publicitário Nizan

Guanaes comprou a agência,
e ficou com a marca em seu
portfólio. Em artigo publicado em 1999, o publicitário dizia que MPM mudou a ambição e a dimensão da publicidade. “Macedo, Petrônio e
Mafuz fizeram da MPM, juntos e charmosamente, a
maioragência brasileira com
tamanhahabilidadeecompetência que conseguiram operar com várias contas conflitantes, simultaneamente”,
escreveu Nizan.
A MPM chegou a ter seis
contas de bancos diferentes
ao mesmo tempo. A primeira conta foi da Ipiranga, como lembra Luiz Fernando
Veríssimo, que foi redator da
agência por 15 anos.
Mesmo depois de se desfazer da MPM, Petrônio continuou ativo no setor, participando de vários conselhos.
Desde1998 vinhase dedicando ao Cenp, onde era presidente, e também ao IAP.
O velório do publicitário
estámarcadoparahoje,a partirdas7h,noCemitérioGethsemani, no Morumbi, em
São Paulo, com enterro previsto para acontecer às 17h.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B14.

