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Conglomerado francês de comunicação avança no Brasil e promove maior fusão da publicidade 
nacional 
 

 
Primeiro time (da esq. para dir.): Paulo Salles será o chairman 

para a América Latina. Alonso e Matheus irão comandar as operações no Brasil 
 

Champs-Elisées, 133, 6º andar (com direito a uma privilegiada vista para o Arco do Triunfo). É 
neste endereço, localizado na avenida mais famosa de Paris, que o publicitário Paulo Salles 
passará, de agora em diante, boa parte de seu tempo. Ele acaba de assumir um lugar no board do 
terceiro maior conglomerado de publicidade do mundo: o francês Publicis Groupe (PG), dono de 
receitas superiores a US$ 2,9 bilhões, 37 mil funcionários e dezenas de empresas espalhadas por 
130 países. Salles será o chairman da agência Publicis Worldwide (ligada à holding francesa) para 
a América Latina. É ele quem vai comandar, entre outras operações, o maior processo de fusão do 
mercado brasileiro de publicidade: a união entre Publicis.Norton – um dos braços da Worldwide – 
e Salles D’Arcy. O acordo, assinado na noite do último dia 12, fez surgir a Publicis Salles Norton, 
maior agência em compra de mídia do País, com movimentação de R$ 623 milhões. A nova 
agência nasce com receita estimada em mais de R$ 200 milhões, 450 funcionários e clientes do 
porte de Nestlé, GM, Carrefour, Embraer, Sadia e Siemens. “Pensei que ficaria desempregado com 
a fusão e agora me vejo no comando das operações latino-americanas”, brinca Salles. “É 
gratificante saber que saí da cadeira do comprado para a poltrona do comprador.”  
 
Explica-se: o processo de fusão é resultante da compra, em setembro de 2002, da holding 
americana Bcom3 – controladora da Leo Burnett e da D’Arcy (Salles, no Brasil) – pelo Publicis, 
presente no País por meio das agências F/Nazca Saatchi&Saatchi, Neogama/BBH, Fallon PMA, 
Norton, entre outras coligadas. Prestou atenção nos nomes? Pois é esse time de agências, além 
de empresas de marketing, relações públicas e eventos, que o grupo francês passa a comandar 
no Brasil a partir de agora. Com base nos últimos dados fornecidos pelo Ibope Monitor, as 
empresas do Publicis somariam no Brasil algo próximo a R$ 1 bilhão em receitas. O gigante 
francês fica atrás apenas de Interpublic (McCann Erickson, Lowe, Giovanni FCB e Loducca) e WPP 
(Ogilvy, J.Walter Thompson, Master, DCS, Young&Rubicam, Denison). “O Brasil entrou 
definitivamente na era dos grandes conglomerados”, festeja Salles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na carteira da nova agência figuram grandes MARCAS E uma verba deR$ 623 milhões 
  
Até quem resistiu bravamente a esta tendência mundial aplaude o movimento Norton/Salles. De 
acordo com Daniel Barbará, diretor da brasileiríssima DPZ, está se esgotando o tempo das 
“oficinas” e da idéia de que apenas uma boa dose de criatividade era capaz de sustentar um 
negócio. “Agora é a vez do planejamento, das planilhas de custos, dos investimentos grandiosos, 
das fusões e aquisições. Enfim, é a vez do big business”. Assim como aconteceu com as empresas 
de consultoria e auditoria, hoje já se pode falar nas “Big Four” de publicidade. São elas: 
Omnicomm, Interpublic, WPP, Publicis. Os clientes multinacionais agradecem. Poderão contar, em 
qualquer canto do planeta, com os serviços de gigantes que já lhes servem em seus países de 
origem. É exatamente este alcance da Publicis Worldwide que anima Paulo Salles. “Duplicamos 
clientes, ganhamos escala e reduzimos custos. Vamos funcionar como referência na América 
Latina para os clientes mundiais do Publicis.” Além da Salles Norton, um outro filhote já foi criado 
no Brasil: a Salles Chemistri. A agência vai atuar no que o jargão publicitário chama de Business 
to Consumer. Traduzindo: o velho e bom varejo, com trabalhos e campanhas voltados ao 
consumidor final. Entre os clientes, estão General Motors, Carrefour e Brascan.  
 

 
  
 
Enquanto maneja as operações na América Latina, dividindo seu tempo entre São Paulo e Paris, 
Paulo Salles contará com o auxílio de dois importantes publicitários na condução das novas 
companhias brasileiras. O primeiro é Geraldo Alonso Filho, sucessor do fundador da Norton. Ele 
será presidente do Conselho da Publicis Salles Norton. O outro é Euler Matheus, que comandava a 
Salles. Este assume agora a presidência executiva da nova agência, além de pilotar a Salles 
Chemistri. A primeira medida do trio brasileiro do Publicis Groupe foi criar o que eles chamam de 
“merger team” . “Formamos uma equipe de notáveis para comandar a fusão”, explica Alonso 
Filho. Paulo Salles já tem experiência neste assunto. Foi no último andar do prédio que abriga a 
Salles que ele, seu pai Mauro e os empresários Marcel Telles e Victório De Marchi deram os 
últimos retoques na formação da Ambev. Consta que os publicitários traçaram toda a estratégia 
de comunicação da megacompanhia de bebidas que surgiu da união de Brahma e Antarctica. Mas 
esta é uma outra história. 
 
Agora, o merger team será responsável por toda a estrutura das novas agências – desde a 
manutenção ou não de escritórios, contratações e sinergia operacional até o controle da rede de 
empresas coligadas, que soma 27 companhias no País. Apesar do árduo trabalho de campo, o 
merger team não deverá ter tantos problemas para juntar Norton e Salles. Em primeiro lugar, há 
poucas contas conflitantes. Os únicos problemas foram Avon com L’Oreal e Roche com a divisão 
de saúde da Procter&Gamble. Os comandantes da Publicis decidiram, em consenso, abrir mão de 
Avon e Roche. A primeira foi para a DPZ e a segunda, para a Bates. Outro fator que pode 
contribuir para a perfeita sintonia de Norton e Salles é o perfil semelhante de ambas: as agências 
nasceram de um modelo familiar que se internacionalizou e adotam práticas conservadoras de 
gestão. “Foi um casamento perfeito”, comenta Alonso Filho, o presidente do Conselho da Publicis 
Salles Norton.  
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