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Em vez de criar uma campanha, a rede britânica de agências de publicidade BBH resolveu ir 
além e abriu uma nova empresa, a ZAG, cuja missão será desenvolver novas marcas. A idéia é 
estudar nichos de mercado, identificar oportunidades, criar um conceito e, em seguida, uma 
marca. Marisa Cauduro/Valor  
   
Depois de 17 anos como diretor de marca na Unilever, Neil Munn mudou de lado do balcão e 
agora comanda a ZAG. 
 
A nova empresa se encarregará da parte operacional do negócio - buscar fabricantes e 
desenvolver a logística de distribuição, por exemplo. Com a marca e o sistema operacional do 
negócio em mãos, a ZAG parte para o mercado vendendo ou licenciando o novo produto. A 
receita da nova empresa virá da participação nos resultados que a nova marca renderá.  
 
"É uma forma de dar novas idéias aos nossos clientes e não clientes também e, por outro lado, 
aumentar nossa própria receita", diz Neigel Bogle, executivo-chefe da BBH. A ZAG resgata 
uma prática antiga das agências de publicidade. "Eu mesmo lancei várias marcas antes de 
criar um produto. Isso na década de 70 era bastante comum".  
 
Para comandar a nova estrutura a BBH chamou Neil Munn - ex-diretor global de marcas da 
Unilever, onde permaneceu por 17 anos. Munn passou os últimos dois dias em São Paulo, em 
reuniões com os funcionários da agência NeogamaBBH - braço da BBH na América Latina - 
para explicar o conceito da nova empresa. "(Vim) mostrar que cada funcionário da rede de 
agências BBH tem uma idéia que pode se transformar em marca e, assim, fomentar o novo 
negócio".  
 
A estadia em São Paulo encerra o tour de Nigel e Munn pelos cinco escritórios da BBH no 
mundo - Tóquio, Cingapura, Nova York, São Paulo e Xangai, além da matriz em Londres - para 
explicar o novo negócio da rede. Em todos esses lugares eles explicaram o conceito e colheram 
idéias - "umas cem", diz Munn. Das quais, afirma ele, cinco já estão em fase final de 
formatação para serem apresentadas ao mercado.  
 
O primeiro negócio, acreditam os dois executivos britânicos, deve ser anunciado já em julho. 
Eles preferem não dizer em que área se dará a primeira experiência. Observam que há uma 
"infinidade" de nichos a ser explorada. "O desafio não é identificar o nicho. A dificuldade está 
em criar negócios, marcas e conceitos que possam ser explorados globalmente", diz Munn.  
 
O principal executivo da ZAG diz que o plano de negócios da nova empresa, com dados sobre 
expectativa de faturamento e quanto ela poderá aportar à receita da BBH, será apresentado 
dentro de dois meses. O BBH faz parte do quarto maior grupo de publicidade do mundo, o 
francês Publicis, que faturou 4,127 bilhões de euros no ano passado, com alta de 7,7% em 
relação a 2004.  
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