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A pioneira entre as agências de publicidade completa seu processo de renovação e se apresenta 
transformada.  
 
Passada a Páscoa, as metáforas utilizando a religião católica meio que caem de moda até a 
próxima quarta-feira de cinzas. No entanto, no caso da transformação em profundidade por que 
acaba de passar a J.Walter Thompson, a semelhança com a semântica cristã torna-se inevitável.  
 
Basta dizer que agência global se rebatizou - agora se chama JWT - e criou um Contrato de 
Parceria Criativa com dez itens, que guarda com os dez mandamentos mais semelhanças do que 
meramente o fato de serem uma dezena. O novo Contrato de Parceria Criativa, que visa criar nas 
agências de todo o mundo o ambiente certo para que as novas exigências em termos de 
criatividade sejam alcançadas, tem um aspecto dogmático. 
 
Os que não compartilharem da nova visão de criativa da empresa - os infiéis - ou os que não 
atingirem os novos níveis de exigência - os pecadores - estarão a um passo da excomunhão, digo, 
demissão.  
 
Além disso, a empresa conta seu tempo antes e depois da ascensão de Bob Jeffrey ao cargo de 
presidente mundial, em 28 de fevereiro de 2004. Para levar a cabo a missão de renovar a fé da 
J.Walter Thompson na criatividade e converter todos os escritórios da agência, por um ano Jeffrey 
percorreu os quatro cantos do mundo escolhendo quem seriam os seus apóstolos na busca por 
disseminar um novo credo em termos de criatividade na empresa.  
 
No Brasil, Jeffrey converteu Francucci, que no cargo de diretor de criação da Fischer América já 
fazia milagres como a primeira fase da campanha da cerveja Nova Schin.  
 
Na mesma data neste ano, Jeffrey e seus missionários disseminaram nos 300 escritórios da 
agência em 87 países uma nova filosofia de trabalho baseada no Contrato de Parceria Criativa, em 
novos Padrões Criativos que classificam as idéias de acordo com o tempo que alguém se dispõe a 
dar atenção a elas e na Verificação de Saúde (Financeira) um sistema que a cada quatro meses 
avalia o desempenho financeiro e qualitativo da agência e do seu próprio valor como marca.  
 
Jeffrey passou a chamar 28 de fevereiro de "Dia do Nascimento" da primeira agência de 
publicidade do mundo e a declarou "uma nova companhia de US$ 1 bilhão". Classificada como a 
maior agência dos Estados Unidos, a quarta maior do mundo e entre as dez mais no Brasil, a JWT 
"renasce" depois de um ano de mudanças no seu time de colaboradores.  
 
Os principais executivos da JWT no Brasil, Átila Francucci, co-presidente criativo, e Stefano 
Zunino, reconhecem que o simbolismo de ter um contrato assinado por todos os funcionários da 
agência no mundo é inédito dentro da história recente de reposicionamento das agências de 
publicidade mais antigas - geralmente o processo de renovação da marca não vai muito além da 
contratação de um novo diretor de criação e da adoção de um novo logotipo.  
 
Na JWT o formalismo é maior. Uma reprodução em tamanho de mural do contrato de Parceria 
Criativa assinado por todos em tamanho fica exposto na entrada da agência.  
 
"Adotar um símbolo como esse é necessário quando se passa por um processo de transformação 
interno tão profundo quanto o nosso pretende ser numa agência com tanta tradição", afirma o 
presidente da JWT no Brasil, Stefano Zunino.  
 
Todo esse novo sistema visa apoiar a realização de um milagre da comunicação: fazer com que a 
publicidade produzida pela JWT rompa o alarido produzido por milhares de mensagens 



publicitárias diárias e impressione as pessoas. "Na verdade, não estamos no negócio de vender 
produtos e sim de conquistar o tempo das pessoas", afirma Zunino.  
 
"A propaganda só é efetiva quando ela é capaz de cativar as pessoas o suficiente para não só 
fazer com que elas vejam o comercial até o fim como se lembrem dele depois. É o que o Chief 
Creative Officer mundial da JWT, Craig Davies, chama de ‘trigésimo primeiro segundo’, ou seja, é 
o comercial tão bom que as pessoas comentam sobre ele na sua vida pessoal", descreve 
Francucci. Prova disso é que agora, a JWT cria suas campanhas não para consumidores e sim para 
audiência.  
 
Francucci vê a ousadia na comunicação como fator fundamental nesse novo conceito de processo 
criativo, mas reconhece que nem todos as empresas estão preparados para ousar na medida 
necessária. "Nossos clientes perceberão que mudaram de agência sem mudar de agência", afirma. 
"Sinceramente não sei se os clientes estão preparados para essa nova direção ou se a agência 
internamente está preparada.  
 
É uma viagem. E, como é característico das viagens, há uma certa dose intrínseca de incerteza", 
admite. "Mas fazer esse caminho é necessário. E mais: essa mudança de rumo criativo não é algo 
cosmético. Estamos convictos de que esse é o conceito é o que trará maior efetividade para o 
investimento dos nossos clientes",  enfatiza. "Acredito que a maioria dos clientes ficará muito feliz 
com a mudança."  
 
Francucci reconhece que a compreensão da revolução criativa da JWT tanto em relação a equipe 
quanto aos clientes da agência é um processo que deverá levar cerca de um ano para ser 
absorvido. "Teremos um ano de tensão positiva."  
 
"Ninguém aqui imagina que a partir de agora serão lançadas apenas idéias surreais. Às vezes a 
solução criativa é simples, o quer não significa que atingir a simplicidade seja fácil", diz Zunino. 
Francucci admite que existe antagonismo entre a necessidade de ousar em propaganda com a 
preocupação dos executivos das empresas clientes em minimizar a possibilidade de erro numa 
campanha. "Prefiro combinar a busca pela ousadia com a possibilidade de maximi zar os acertos. É 
uma questão de postura: ver o copo meio cheio ou meio vazio."  
 
Zunino diz que embora tenha uma meta de faturamento a cumprir, acha fundamental ter orgulho 
do trabalho feito. "Isso implica em buscar a efetividade, que é base de uma relação de longo 
prazo com o cliente. Há situações que a agência tem de tomar a difícil decisão de ganhar menos 
em comissão sobre mídia para o cliente ganhar mais. É nesse cenário que entra a remuneração 
fixa ou acordos que prevejam bônus."  
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