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A venda de 100% das ações da Giovanni, FCB para a Foote, Cone & Belding (FCB) não é a única 
novidade dentro de uma das maiores agências de propaganda do Brasil. A rede mundial, que 
pertence ao Interpublic Group, já detinha 60% da Giovanni,FCB, sendo os 40% restantes 
divididos entre três publicitários, um deles o fundador da empresa, Paulo Giovanni.  
 
Ontem, ainda foi anunciada uma troca de comando. A partir de maio, o criativo Adilson Xavier 
assume as funções de CEO e presidente da Giovanni,FCB. Paulo Giovanni, por sua vez, fica no 
cargo de chairman, dedicando-se ao relacionamento com clientes e internacional, já que é 
membro do board internacional da rede FCB.  
 
Por este lado, não faltará atribuições a Paulo Giovanni. Isso porque a agência a qual fundou é 
agora um dos cinco Centos de Recursos Globais da FCB no mundo. Estes QGs passam a oferecer 
ajuda em diversas áreas a toda a FCB - são 109 escritórios pelo planeta. Além do Brasil, estão no 
topo das FCB as unidades dos Estados Unidos, Índia, França e África do Sul.  
 
De acordo com a Giovanni,FCB, as operações da agência na condição de centro de excelência 
inclui serviços de mainline, marketing direto, planejamento, mídia e material de ponto-de-venda. 
"Ainda é importante lembrar da interação entre os três escritórios no Brasil: São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília", diz Xavier.  
 
Paulo Giovanni completa ao informar que em razão de atender ao varejo da Fiat - uma verba ao 
redor de R$ 60 milhões - a agência está montando uma unidade em Betim (MG), sede da 
montadora. "Será principalmente para atendimento", ressalta Giovanni.  
 
De acordo com a agência, estes centros têm também a função de integrar a visão institucional e 
"desenvolver uma nova cultura corporativa entre as agências mundiais da FCB".  
 
Os centros serão ainda responsáveis por fornecer recursos e orientações gerais aos demais 
escritórios no mundo. Isso para que se consiga aumentar o nível de alinhamento de qualidade, 
serviços e processos. "O Brasil vai prestar ajuda a qualquer um dos países da rede. E não é 
apenas um apoio criativo", lembra o fundador.  
 
Acordo já estruturado  
 
Giovanni explica que a venda de 100% das ações da agência para a FCB já estava em acordo, a 
partir do momento que a empresa vendeu 60% de suas ações, em 1998. "Pelo contrato, a 
mudança poderia acontecer a qualquer momento, de 2004 para frente", detalha, ao revelar que o 
processo de sucessão está acontecendo de forma bastante tranqüila. "Vou ter mais tempo para 
me relacionar com os clientes", comemora. Hoje, os sócios brasileiros são executivos com 
participações nos resultados. De acordo com ranking do Ibope Monitor, a Giovanni é a sétima 
maior agência do Brasil (acumulado de janeiro e fevereiro de 2006), com movimentação de R$ 
102,1 milhões.  
 
Para Adilson Xavier, o fato de o Brasil ser escolhido com um dos modelos para a FCB no mundo 
está relacionado a diversos componentes. "Os resultados e a produtividade são muito relevantes. 
Somos uma das maiores agências do Brasil, com cerca de 450 funcionários", destaca do criativo, 
prestes a assumir o posto número um da Giovanni.  
 
Na América Latina, 50% do faturamento da FCB estão concentrados no Brasil. Do faturamento da 
Giovanni,FCB, 30% vêm de contas alinhadas. No momento, a conta de varejo da Fiat é um dos 
maiores trabalhos da agência, que detém ainda grandes anunciantes como Intelig, Coca-Cola, 
Kraft Foods e Pirelli.  



 
Lembrando que no board da Datamidia,FCB, agência de comunicação dirigida do grupo, nada será 
alterado. "Com estas mudanças na Giovanni, é importante mencionar que o Brasil cresceu e vai 
crescer bastante no cenário mundial", diz Xavier.  
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