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São Paulo, 12 de Janeiro de 2006 - Animados com um empreendimento no qual estão 
dando "cara" nova, os sócios da G7 Consultoria e Comunicação já prevêem um 
crescimento de 20% nos negócios para este ano. "Deve ser um incremento de R$ 40 
milhões em novas contas", revela João Fernando Vassão, sócio-diretor, que chegou à 
agência no fim do ano passado, vindo da Fischer América, onde exercia o cargo de 
diretor-geral. Também vindo da mesma agência, acaba de chegar Pedro Cappeletti, 
profissional da área de criação, que foi durante alguns anos diretor da DM9DDB. Saiu 
de lá para ir para a Fischer.  
 
No momento, portanto, a agência conta com três sócios - Gustavo Paulus, fundador e 
também dono da CVC Turismo, cliente que movimenta 85% dos negócios da G7, 
Vassão e Cappeletti. Mas logo poderá ter a chegada de um terceiro, Marcos Tibiriçá, 
que por enquanto assume como diretor de estratégia corporativa. Vale lembrar que a 
G7 é uma agência fundada em 2004, justamente para atender a conta da empresa de 
viagens; ou seja, nasceu como uma espécie de "house". Mas o objetivo é deixar este 
conceito bem longe e prospectar outras contas, além das que hoje já estão na casa.  
 
De acordo com Vassão, os novos clientes a serem buscados são empresas de grande e 
médio porte, mas não propriamente as gigantes. "Hoje já temos infra-estrutura para 
atender cinco novas contas", comenta Vassão em relação à G7, que já possui 60 
funcionários.  
 
O fato é que a G7 não se coloca no mercado como uma agência de propaganda 
convencional. "Teremos um envolvimento profundo, ainda que o cliente não precise de 
comunicação", pontua Vassão. "O foco do negócio deixou de ser market share e 
passou a ser rentabilidade", emenda o executivo.  
 
Portanto, segundo os sócios da G7, a agência está apta a prestar serviços de 
consultoria de mercado, negócios, comunicação, desenvolvimento de novos mercados, 
idealização de produtos, investigação de mercado, planejamento estratégico e 
corporativo, tático, de recursos humanos, de comunicação e, finalmente, publicidade. 
"É claro que não vamos conseguir fazer tudo, mas contaremos com parceiros 
selecionados", afirma Vassão.  
 
Basicamente, a agência estará, ainda de acordo com os sócios, dividida em três áreas. 
A primeira, estratégia de comunicação, envolve pesquisa e planejamento, comunicação 
e criação de novos produtos.  
 
A segunda é a estratégia de mercado, com mídia e visibilidade de marca, com a função 
de alavancar parceiras e relações com a imprensa e o mercado. Na terceira está 
estratégia corporativa, com análises econômicas, setoriais e estudo de novos 
segmentos.  
 
Experiência no setor 
 
"Vou fazer em larga escala o que antes fazia sozinho", declara Paulus, sobre a chegada 
dos novos sócios e a proposta de crescimento da G7 para este ano. Depois da chega 
de Vassão, certamente a grande cartada foi a parceria com Pedro Cappeletti, que 



trabalhou como diretor de criação da DM9DDB, com clientes como AmBev, Banco Itaú, 
Esso, Honda, TAM, Telefônica, entre outras empresas.  
 
Na carteira de clientes até o fim de 2005 estavam, além da CVC, que dá base para a 
agência no mínimo manter seus números, Blue Tree Hotels, TV Cultura, Cachaça 
Attitude, Splash Beach Park, Alcântara Machado Feiras e Eventos e Fundação Cafu. A 
meta para este ano é conquistar os cinco novos clientes que já tem capacidade para 
atender.  
 
"Nossa missão é sermos consultores e reinventores de negócios ou mesmo atuar em 
áreas que tenham grande potencial de crescimento em novos clientes. Para isso, 
estamos oferecendo um modelo no qual acompanhamos o mercado e o negócio dos 
clientes de maneira muito profunda", diz Paulus. "Queremos assinar cases de 
negócios", completa Vassão.  
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