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Mudança, quando acontece, é quase sempre tudo de uma única vez. A Giovanni,FCB está aí 
para provar. Depois de começar, no ano passado, um processo de reestruturação, a fim de 
deixar mais integradas importantes áreas dentro da agência, como mídia, criação e 
planejamento, a empresa teve a saída de três diretores (justamente destas áreas), que 
levaram 18 funcionários para fundar uma outra agência. Ao total, foram 21 baixas. Esta nova 
agência deverá ser anunciada ao mercado em breve.  
 
"O momento agora é de renovação", afirma o presidente e diretor nacional de criação da 
Giovanni,FCB, Adilson Xavier. O publicitário conta que nem todas as saídas de funcionários 
serão repostas. Isso porque a agência acaba de confirmar a perda da conta da Kaiser (Femsa 
Cerveja Brasil), que está indo para a Fischer América. "Isso foi uma decisão que veio do 
México, não tem nada com o processo de saída dos três diretores, nem mesmo com a 
reestruturação por qual passa a Giovanni,FCB, algo internacional", detalha Xavier.  
 
A Kaiser, uma das verbas mais polpudas do mercado, chegou à Giovanni,FCB no fim de 2004, 
depois de um breve período na W/Brasil. A agência lançou com o conceito "Vem Kaiser Vem", 
no verão 2004/2005, que depois foi substituído pelo "Viva", apresentado em agosto do ano 
passado e ainda em veiculação.  
 
Todas as tentativas foram feitas para estancar a queda de participação de mercado da Kaiser, 
uma constante. A marca (com cerca de 8% de share) parece ir para o tudo ou nada sob o 
comando criativo da Fischer, que acumula vasta experiência no trabalho com cervejarias.  
 
Além da migração da Kaiser para uma outra agência, Xavier diz que muito possivelmente os 
três ex-diretores da Giovanni,FCB deverão tirar um cliente de médio porte. Xavier preferiu não 
mencionar a empresa.  
 
Com estas perdas, o presidente da agência diz que muito possivelmente o faturamento deverá 
ficar abaixo do de 2005. "No entanto estamos em fortes prospeções e existe a chance de 
empatarmos. Nos próximos dias, inclusive, estaremos anunciando uma grande conta", 
menciona Adilson Xavier.  
 
A Giovanni,FCB, que está entre as dez maiores agências do Brasil, com importantes contas, a 
exemplo do varejo da Fiat Automóveis, hoje está entre os cinco escritórios mais importantes 
para a Foote, Cone & Belding Worldwide (FCB), que pertence ao terceiro maior conglomerado 
de comunicação do mundo, o Interpublic Group. "A FCB propôs mais liberdade aos escritórios. 
Somos um dos cinco centros de recursos globais", explica o publicitário.  
 
"Desde o ano passado trabalhamos este processo de integração das áreas. Tudo isso para 
aumentar a eficiência na agência", conta Xavier, ao referir-se ao conceito "full contact". "É o 
contato total dentro da agência, sem barreiras, entre todas as áreas", informa.  
 
Novos profissionais, inclusive, já chegaram à Giovanni,FCB, que em 30 dias deverá inaugurar, 
de vez, a sua nova fase, o que inclui até a repaginação da sede paulista.  
 
Alexandre Peralta, ex-Africa, chega para a criação, ao lado de outros publicitários, como 
Astério Segundo, Felipe Rodrigues e Ricardo Weitsman. Marcello Magalhães assume o cargo de 
diretor de planejamento estratégico da Giovanni,FCB São Paulo, vindo da Neogama/BBH. 
Segundo Xavier, falta apenas anunciar a contratação do profissional de mídia. O presidente da 
Giovanni,FCB lembra ainda que as contratações atuais já foram feitas de acordo com a nova 
forma de operar da agência.  
 
Os três diretores que deixaram a Giovanni,FCB recentemente são Fernando Campos (criação), 
Ulisses Zamboni (planejamento) e Fernando Sales (mídia). Os três publicitários estariam 
inaugurando uma nova agência em São Paulo. O aporte financeiro viria de um investidor do 
mercado de comunicação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


