
Fischer muda comando e extingue atendimento 
Camila Teich 
 
Antonio Fadiga assume como CEO da agência. Eduardo sai da presidência e fica no conselho.  
 
A Fischer América inicia o ano quebrando um paradigma que impera há mais de três décadas no 
mercado de propaganda brasileiro. A partir de hoje, será a primeira agência do País a eliminar o 
departamento de atendimento, passando o relacionamento com os clientes para as áreas de 
criação e planejamento. Trata-se da primeira medida implementada por Antonio Fadiga, sócio-
diretor do Grupo Total e agora o CEO da Fischer América. Com a reestruturação, Eduardo Fischer, 
que ocupava a presidência da agência, permanece como presidente do conselho administrativo, 
dedicando-se às estratégias do grupo.  
 
"É um conceito revolucionário para o Brasil, mas é uma resposta à inquietude dos anunciantes", 
afirma Fadiga. De acordo com o executivo, pesquisas internacionais mostram que as principais 
queixas dos clientes apontavam para um processo de "juniorização" das agências e falta de 
conhecimento profundo sobre do negócio da empresa. Justamente por isso, a agência decidiu, em 
iniciativa pioneira no Brasil, extinguir o atendimento com a intenção de reduzir a distância com o 
anunciante.  
 
"Atualmente, para falar com a agência o cliente passa pelo atendimento, que não é especialista 
em seu negócio. O novo modelo envolve a retirada deste intermediário", diz o CEO da Fischer, ao 
acrescentar que a partir de hoje a interface será feita diretamente pela criação e planejamento, 
por meio de profissionais seniores.  
 
"A agência sabe que mexer no modelo é complicado, mas optamos por romper com esse 
conceito", comenta, ao complementar que o processo é mais moderno e produtivo, além de 
eliminar os problemas da estrutura de atendimento hierarquizada e sobrecarregada por questões 
operacionais.  
 
Fadiga explica também que a receptividade dos clientes consultados sobre a mudança foi positiva. 
A agência, aliás, já vinha implementando com conceito semelhante - mas não tão radical - com a 
Honda.  
 
Com a alteração estrutural da empresa, a Fischer América criou uma área de operações, 
comandada por Mauro Rabello, que até então ocupava o cargo de diretor de atendimento. Parte 
dos profissionais do departamento de atendimento migraram para a operação e outras oito vagas 
foram extintas. Agora, a área será responsável pela produção e gestão de negócios da agência. 
Os departamentos de criação e planejamento terão vice-presidentes - o criativo Jáder Rosseto e 
Isabelle Perelmuter, que ocupava a posição de diretora de estratégia e negócios da holding Total.  
 
O rompimento do formato tradicional da estrutura da Fischer América foi inspirado em algumas 
agências internacionais de vanguarda, como as inglesas Mother e Nitro Soul e a Anomaly, de Nova 
York. No final do ano passado, aliás, Antonio Fadiga, Eduardo Fischer e Rossetto chegaram a 
visitar a Mother e a Naked.  
 
Em todas elas registrou-se a mesma característica: foco na estratégia e criação e extinção do 
departamento de atendimento. "Estas agências romperam com o padrão tradicional, o formato 
piramidal, e estão sendo respeitadas pelos anunciantes", afirma o executivo, ao revelar que no 
portfólio estão anunciantes de peso como Nike, Coca-Cola, Dove (Unilever), Absolut (V&S) e 
Virgin. " O mundo está cortando distância, há exemplos nas empresas aéreas, nas de automóveis, 
que implementaram fábricas de autopeças dentro das fábricas, nos bancos, com sistemas on-
line", afirma Fadiga. Na propaganda, a Mother eliminou o atendimento há cerca de dois anos.  
 



Por enquanto, o modelo sem atendimento não será aplicado nas outras unidades da Fischer na 
América Latina. Atualmente, o Grupo Total - o qual envolve no País as agências de propaganda 
Fischer América e D+Brasil; a One Stop, de non media e marketing promocional, além da Spirit, 
de marketing de incentivo - tem escritórios em nove países latino-americanos.  
 
Sem notícias da Schin  
 
A mudança tanto no comando da Fischer quanto na estrutura da agência ocorreu justamente no 
momento em que rumores do mercado indicam que a conta da Nova Schin, do Grupo Schincariol, 
estaria indo para a nova agência do criativo Átila Francucci, que deixou a JWT na semana 
passada.  
 
Até agora, entretanto, a empresa não comunicou oficialmente sua possível saída da Fischer. "Não 
fui informado pela Schin. Acho que o virá, mas não foi feito ainda", afirma o executivo. A agência 
foi a responsável pela mudança na comunicação da Nova Schin, em 2002. Na ocasião, Francucci 
era o diretor de criação da Fischer.  
 
Segundo Fadiga, caso os rumores se concretizem, a Fischer perderá a conta com tranqüilidade e 
satisfeita com os resultados alcançados. O executivo diz que em 2002 o lucro do Grupo 
Schincariol era de R$ 900 milhões. No ano passado foi de R$ 2,8 bilhões.  
 
Em 2005, o Grupo Total faturou R$ 700 milhões, uma alta de 25% em relação ao ano anterior. 
Para 2006, a previsão inicial era de um incremento de 20%, número que deve ser revisto se a 
agência perder a conta da Nova Schin, hoje responsável por 10% da receita. A verba de mídia do 
anunciante é de R$ 80 milhões. Recentemente a empresa voltou ao ar com uma campanha 
publicitária. A Fischer já tem outros dois filmes produzidos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


