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São Paulo, 14 de Janeiro de 2005 - Foi confirmado o italiano Zunino como presidente 
da filial brasileira. A Thompson Brasil será um dos cinco centros mundiais de 
excelência e referência em criação que acabam de ser criados pela J. Walter Thompson 
Worldwide, e que serão oficialmente anunciados pelo CEO-Chief Executive Officer 
mundial, Bob Jeffrey, durante uma reunião global do grupo, na semana de 14 a 27 de 
janeiro, em Miami. A escolha do escritório brasileiro foi divulgada ontem, em São 
Paulo, pelo novo CEO da Thompson Brasil, Stefano Zunino (ex-Lowe Worldwide), no 
dia em que assumiu o cargo.  
 
Zunino, cujo nome já era dado como certo para o cargo pelo mercado, assume 
também a função de diretor regional para a conta da Unilever na América Latina (que 
inclui as principais marcas, como Seda, Knorr, Brilhante e Close Up, entre outras). 
Zunino vai se reportar diretamente a Bob Jeffrey. O novo CEO da Thompson brasileira 
anunciou também a presença do presidente mundial da Thompson no País em 
fevereiro.  
 
Segundo Zunino, a decisão de Jeffrey de fazer do Brasil um dos novos centros 
mundiais de referência é resultado da performance do escritório brasileiro "que pode 
não estar entre os maiores faturamentos mas, sem dúvida, tem um destaque especial 
na área de criação".  
 
Átila Francucci, que ocupava a co-presidência e vice-presidência de criação da 
Thompson e que havia assumido interinamente a direção da Thompson Brasil com a 
saída do publicitário Álvaro Novaes no dia 6 de dezembro do ano passado, passa a 
atuar como CCO - Chief Creative Officer da operação brasileira.  
 
Zunino disse estar "feliz em ter a oportunidade de liderar uma empresa vitoriosa como 
a Thompson" e com a possibilidade de continuar vivendo no Brasil (ele é italiano) onde 
nasceu um dos seus filhos. "Sempre fui chamado para arrumar agências e esta é a 
primeira vez que assumo um cargo numa agência que vai bem", afirmou. "Acredito 
que estamos iniciando o período mais fértil e produtivo da Thompson em seus 75 anos 
de Brasil", complementou Francucci. Os dois já haviam trabalhado juntos por um curto 
período de tempo na Lowe e fizeram questão de afirmar que possuem grandes 
afinidades profissionais.  
 
Zunino diz que sua intenção na Thompson Brasil é "focar em negócios" e que quer, 
obviamente, disputar contas nacionais, agregando novos clientes e novos segmentos. 
As principais contas da agência no País, hoje, como Unilever, Ford, HSBC, Wal-Mart e a 
recém-conquistada Samsung, são resultado de alinhamentos internacionais da 
Thompson.  
 
Zunino, que há alguns anos trouxe a Draft para o Brasil, disse também que dentro da 
perspectiva de projetos integrados de comunicação está em seus planos no Brasil 
investir no segmento "below the line", lembrando que a agência RMG, ligada ao grupo, 
já atua no Brasil especialmente em relação à conta do HSBC.  
 
Stefano Zunino iniciou sua carreira em 1987, na agência Leo Burnett de Londres, 
tendo trabalhado também nas filiais da rede em Milão e Chicago, primeiramente 
cuidando dos negócios da Procter & Gamble, Kellogg’s, Philip Morris e Kraft. Em 1998, 
Zunino se mudou para Buenos Aires, para assumir a direção geral da VegaOlmosPonce 



(agência ligada à Lowe), bem como para liderar a conta regional de desodorantes da 
Unilever na Lowe. Em 2001, tornou-se diretor-geral de todos os negócios da Unilever 
na América Latina e, para tal, baseou-se em São Paulo. Em setembro de 2001 Zunino 
foi designado também CEO da Lowe Brasil, função que exerceu até o último mês de 
dezembro.  
 
Átila Francucci trabalhou em agências como DPZ, AlmapBBDO e Young & Rubicam, 
antes de assumir, em 1999, a vice-presidência de criação da Lowe Lintas. Em 2000, 
lançou sua própria agência - a Cápsula – que, seis meses depois, torna-se 
TBWACápsula.  
 
Em agosto de 2002, Francucci tornou-se diretor de criação nacional da Fischer 
América, e em maio de 2004 assumiu a co-presidência e vice-presidência de criação da 
Thompson. Até ser apontado, agora, como Chief Creative Officer, da Thompson Brasil. 
Átila já conquistou estão oito Leões em Cannes, prêmios no Festival de Londres, 
Festival de Nova Iorque, Art Director’s e The One Show, além de outros prêmios locais 
e regionais. Ele integrou também o júri de Press & Pôster do Festival de Cannes em 
1998 e presidiu o júri do Fiap em 2000.  
 
A Thompson foi a primeira agência de publicidade internacional a chegar ao Brasil, em 
1929. A Thompson Brasil ocupa o quinto lugar no ranking das agências do Ibope 
Monitor e faturou, até novembro de 2004, R$ 716.470 mil ( a agência não divulga 
números por orientação global do grupo de origem inglesa, o WPP - o segundo maior 
do mundo - a que pertence).  
 
A agência possui três escritórios no Brasil (SP, Curitiba, Rio e parceria com a DCS, em 
Porto Alegre) e tem, ao todo 250 funcionários.  
 
Ao ser questionado, em tom de brincadeira, por um jornalista durante a coletiva de 
imprensa para apresentação de Zunino, sobre se não faltava à Thompson "uma conta 
de cerveja" e se havia conversas neste sentido com a Schincariol, que teria enviado 
executivos a um almoço na Thompson, Átila Francucci decidiu polemizar. Respondeu, 
também em tom de brincadeira, que continua muito amigo da direção da Schincariol 
mesmo depois de ter saído da Fischer América, dona da conta. E que o almoço na 
agência havia sido uma despedida de fim de ano de amigos com a presença de outros 
ex-colegas.  
 
"Tanto continuo amigo do pessoal da Schincariol que eles me deram uma geladeira de 
presente e renovam seu estoque mensalmente", contou, bem humorado. "Aliás, até a 
água mineral que mandei servir na coletiva é da Schincariol, e nada mais tenho a 
declarar", completou, sempre no mesmo tom.  
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