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Com a 14ª posição no ranking Ibope Monitor , a Lowe Ltda. movimentou R$ 380,94 milhões no 
ano passado. Este ano, prevê crescer, no mínimo, 10% em seu faturamento por conta das 
mudanças realizadas no primeiro semestre, como reestruturação, treinamentos internacionais, 
corte de gastos e a contratação de novos diretores para “oxigenar” os negócios da rede. 
 
O comportamento do primeiro trimestre deste ano indica que a empresa poderá superar a meta. 
Apesar de adotar a estratégia internacional de não abrir números, os dados do Ibope Monitor 
indicam que a Lowe movimentou apenas nesse período do ano, algo em torno de R$ 111,63 
milhões, ou seja, pouco mais de 29% da verba total do ano passado.  
 
Pertencente ao Grupo Interpublic , fundado em 1961, a Lowe Partners Worldwide — holding sob a 
qual estão as duas agências: Lowe (propaganda) e Draft (promoção) —, viu que era o momento 
certo de colocar a casa em ordem, para se manter entre as dez maiores redes de comunicação do 
mundo. O Grupo Interpublic possui hoje cerca de 43 mil funcionários, em 130 países. As agências 
pertencentes ao grupo atendem a mais de quatro mil clientes multinacionais — muitos deles, 
anunciantes mundiais como: Bank of America , Coca-Cola , GM , Johnson & Johnson , Kraft , 
L’Oréal, Microsoft , Nestlé e Unilever . 
 
A reestruturação mundial refletiu nos negócios da subsidiária brasileira. Para comandar a agência 
no País, a Lowe Worldwide destacou o administrador de empresas brasileiro, Yan von Brewer, 47, 
como Chief Executive Officer (CEO), principal executivo da empresa.  
 
Formado pela Pace University, de Nova York, Brewer se especializou em marketing pela New York 
University. Hoje, ele preside a Lowe Brasil e a Draft. Brewer assumiu o cargo no começo do ano, 
após a saída do executivo italiano Stefano Zunino para a Thompson Brasil . 
 
Paulistano, Brewer diz ter começado a trabalhar aos 13 anos e conta já ter sido garçom e até 
office-boy, antes de chegar ao posto atual. Atuou ainda nas operações de turismo, para a 
realização dos jogos olímpicos de Montreal e Moscou, e ajudou na implantação da rede de 
restaurantes McDonald’s, em São Paulo. O executivo iniciou sua carreira de publicitário no 
GTM&C, passando por outras agências de propaganda como CBBA e Siboney. 
 
Em 1986, inaugurou sua própria agência, a Novo Espaço de Comunicação, onde iniciou 
definitivamente seu caminho no mercado de serviços de marketing. Desde então, vem dirigindo 
agências nessa área — MPA Comunicação , WCJ ( Grupo Young & Rubicam ) e Dialog do Brasil 
(Grupo Publicis ). 
 
Desde que assumiu, no começo do ano, Brewer conta ter sido orientado a mostrar um novo perfil 
da empresa ao mercado. “De mera agência de propaganda, passamos a oferecer serviços mais 
completos, com o apoio da Draft, como campanhas com ações conjuntas, de marketing direto, 
eventos. Mas as empresas têm suas operações e clientes separados também”, explica.  
 
A Lowe começou no Brasil em 1957, como Lintas, fundada como house agency da Unilever. Em 
1999, com fusões internacionais, passou a ser conhecida como Lowe Lintas & Partners. Em 2001, 
o Grupo Lowe muda o nome da agência para Lowe Ltda. 
 
De lá para cá, a agência diz ter se mantido praticamente na mesma posição do mercado. 
Estratégia que deve mudar em torno de dois anos, quando espera ser a linha de frente da Lowe 
internacional para a América Latina. Hoje, o México tem esse status.  
 



Entre os comerciais mais recentes criados pela Lowe está o da margarina Becel, “Prepare seu 
coração”. O ator Paulo Goulart é o narrador e a campanha parece, segundo Yan, ter contribuído 
para mudar o conceito e o posicionamento da marca no mercado.  
 
A agência, antes mera prestadora de serviços, adotou a linha de oferecer um negócio de 360º, 
com campanhas publicitárias e ações de marketing direto ou de relacionamento, por meio de sua 
parceira, também internacional, com a Draft. “A rede apenas seguiu a tendência do mercado ao 
longo deste ano, de mudar os quadros para oxigenar os departamentos e ampliar os serviços em 
busca de ganhar novos clientes, além de manter os já atendidos na carteira. Prêmios, para mim, 
são clientes felizes”, brinca Yan. 
 
O executivo revela que consegue tempo para comandar outras atividades, fora da propaganda. 
Ele é proprietário da rotisseria Donna Bella, criada na cidade de Ilha Bela, litoral norte de São 
Paulo. “Mas o negócio paralelo é considerado mais um hobby, por enquanto. No futuro, posso até 
pensar em formatar a empresa para o franchising.” 
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