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A conta publicitária da cerveja Nova Schin (Grupo Schincariol) troca de agência. Sai da Fischer 
América - que lançou o conceito "Experimenta" e onde esteve envolvida no famoso imbróglio 
protagonizado por Zeca Padoginho - e vai para as mãos do publicitário Átila Francucci, que 
trabalhou por anos com a marca na agência de Eduardo Fischer. De lá, o publicitário saiu para 
uma rápida passagem pela JWT.  
 
Agora, em carreira solo, Francucci inaugura a Famiglia. A previsão é de faturar entre R$ 90 
milhões e R$ 100 milhões no primeiro ano de atuação, grande parte do valor vindo justamente de 
Nova Schin, que somente em mídia investe algo ao redor de R$ 80 milhões por ano. A verba total 
de marketing do Grupo Schincariol é de R$ 280 milhões.  
 
A Fischer, que até ontem não havia se manifestado, faz isso hoje por meio de anúncio. Ressalta 
que na agência a cerveja teve, entre 2002 e 2005, cerca de 40% de salto em sua participação de 
mercado - de 8,6 % para picos de 14%. Há um mês, porém, afirmou que, se a Nova Schin saísse 
mesmo da Fischer, a agência teria de rever sua previsão de crescimento.  
 
Famiglia é agora a agência de Francucci e da Nova Schin 
  
Criativo inaugura estrutura própria e fica com a polpuda conta do Grupo Schincariol, ex-Fischer.  
 
Uma idéia na cabeça e uma grande conta na mão. Resultado: a criação da Famiglia, a agência de 
Átila Francucci em sociedade com o publicitário Fernando Nobre e o economista Francisco Petros. 
O novo negócio abre suas portas com quatro contas, entre elas as de Nova Schin e NS2, do Grupo 
Schincariol, antes nas mãos da Fischer América, e cuja verba de mídia é avaliada em R$ 80 
milhões. Já nos 12 meses do início da atividade, a Famiglia prevê faturamento bruto entre R$ 90 
milhões e R$ 100 milhões.  
 
Esta não é a primeira vez que Francucci atua como empresário da comunicação. Em 2000, o 
criativo fundou outra agência, a Cápsula, que não foi para frente. O publicitário, entretanto, 
garante que não há semelhança alguma entre as empreitadas. "Mudou tudo. O cenário era outro, 
o universo on-line vivia uma explosão, tanto em conteúdo como em sua forma de comunicar. 
Além disso, os sócios e clientes eram outros e eu também. Evolui e o mercado se modificou", 
afirma Átila Francucci, que hoje é o principal acionista da Famiglia.  
 
A agência, aliás, inicia suas atividades com capital 100% nacional, "do bolso dos sócios". "Não 
existe a perspectiva de fusão ou acordo internacional", diz o criativo. Quando Francucci se 
desligou da JWT, em janeiro, especulou-se uma associação com o Grupo WPP, detentor da JWT, 
entre outras.  
 
Paralelamente a Nova Schin e NS2, a Famiglia terá em seu portfólio os produtos da Polenghi, a 
conta da Carta Capital, da Editora Confiança, e na área de responsabilidade social, as Obras 
Sociais Dom Bosco. "A quantidade de clientes depende da forma de atuação. É isso que vai dizer o 
número de contas e funcionários", diz Francucci.  
 
Criativos e negócio  
 
Pelo modelo, que terá dois criativos e um homem de negócios em sua base, as atividades de 
planejamento, mídia e produção estarão subordinadas às essas duas áreas. O atendimento, por 
sua vez, será feito por todos. Hoje, há 18 contratados, mas a intenção é chegar a um número 
entre 25 e 30 funcionários.  
 



Francucci explica que, embora o formato da Famiglia não seja idêntico aos das pequenas e médias 
agências estrangeiras focadas na criatividade, os sócios foram "buscar muita coisa fora". "Elas 
têm uma estrutura criativa forte, além de pessoas de negócio, vindas do mercado corporativo, e 
da área de fusões e aquisições, um perfil muito próximo ao do Francisco", afirma.  
 
Petros atua no mercado de capitais e é sócio-diretor da Nix Asset Management. "Agora, 100% do 
meu tempo é dedicado à Famiglia", informa Francisco Petros, sem revelar como ficou definida a 
participação acionária na agência. Afirma, entretanto, que isso é variável.  
 
"Não temos a intenção de apresentar um modelo revolucionário de gestão. A idéia de partnership 
variável pretende trazer mais pessoas, por mérito, para fazer parte da sociedade. O negócio não 
está restrito aos três sócios", explica Francucci.  
 
O modelo desta estrutura  
 
O publicitário conta que a filosofia da nova agência aponta para a solução criativa de problemas. 
"A partir do entendimento do negócio do cliente, é possível saber suas particularidades e 
vulnerabilidades e, então, oferecer todas as soluções criativas para um problema (entenda-se 
briefing)", diz o publicitário. "Com o criativo entendendo o problema, o cliente estará aberto a 
qualquer tipo de solução, principalmente a ousada. Ele aceita correr o risco porque é calculado", 
afirma Átila Francucci.  
 
Um dos possíveis problemas seria o aumento das restrições à propaganda de cerveja, caso José 
Serra, ex-Ministro da Saúde, assuma a presidência da República. "Este item está na pauta de todo 
segmento e envolve tanto as cervejarias como sua respectivas agências. Isso vem sendo discutido 
freqüentemente e é preciso pensar uma solução para qualquer cenário."  
 
A relação entre Francucci e a Nova Schin vem de longa data. O publicitário foi um dos 
responsáveis pela campanha "Experimenta", quando era diretor de criação da Fischer América, 
onde a conta permaneceu até agora. A agência de Eduardo Fischer não se manifestou ontem 
sobre o assunto. Está publicando hoje, entretanto, um anúncio em que mostra resultados por 
meio de números, entre eles, os valores de faturamento, que triplicaram de 2002 para cá. Há um 
mês, a Fischer informou que caso perdesse a conta, sua previsão de crescimento para este ano 
precisaria ser revista. A expectativa inicial era de alta de 20%.  
 
Efetivamente, as campanhas da Nova Schin que serão desenvolvidas pela Famiglia só entrarão no 
ar no segundo semestre. Verão e carnaval, períodos estratégicos para o segmento de cervejas, 
ficarão ainda com a agência Fischer América.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 fev. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 
 


