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A Talent se prepara para entrar em um novo ciclo. O da internacionalização da marca criada 
pelo publicitário Julio Ribeiro há 30 anos.  
 
O marco desse novo momento foi a venda, na semana passada, de 49% das ações do grupo, 
incluindo a operação da QG e sem envolver a CO.R, de pesquisa. O negócio exigiu desembolso 
de US$ 110 milhões, valor não confirmado por Ribeiro e nem pelo Publicis Groupe, que ganhou 
a disputa com os grupos WPP e Dentsu, por exemplo, após 15 meses de negociações sempre 
sob a coordenação da butique de negócios Estáter, do economista Pérsio Souza. Ribeiro afirma 
que imutável na Talent são os valores éticos estabelecidos na sua fundação, mas a cultura da 
empresa precisa ser renovada a cada cincos anos. Para ele, a opção por esse comportamento 
é que o mantém “atualizado e competitivo”. 
 
Para Ribeiro, a venda parcial das ações da Talent vai permitir que a agência acompanhe o 
processo de internacionalização de alguns clientes como a Tigre, de tubos e conexões, que já 
tem fábricas em 10 países e seus produtos comercializados em outros 40. A Votorantin 
Cimentos também está agressiva na expansão para o exterior, assim como a marca Topper, da 
Alpargatas.  
 
“A partir de agora vamos ter estrutura para poder prestar atendimento qualitativo fora do 
Brasil. Nosso modelo é vencedor porque inclui algo básico: a inteligência de mercado. É uma 
expertise única e que queremos levar adiante. É um passo coerente com o mundo globalizado 
no qual vivemos. As empresas multinacionais no Brasil não podem ser atendidas por uma 
agência com sede apenas em São Paulo. Foi aí que começamos a procurar os grandes grupos 
de comunicação para fazer uma associação na qual pudéssemos preservar a integridade da 
Talent”, disse Ribeiro. 
 
Outro ponto destacado por Ribeiro é a tecnologia. “Vamos ter à disposição a partir de agora 
uma série de ferramentas para conduzirmos melhor a comunicação dos nossos clientes no 
universo digital. O Publicis está bem preparado porque vem fazendo uma série de aquisições 
de agências digitais, inclusive no Brasil. Em breve vamos enviar profissionais da Talent para 
estágios fora do Brasil, mas não sei como será. Durante as negociações não tivemos muito 
envolvimento”, prevê Ribeiro, que vai permanecer na presidência da Talent e tendo apoio dos 
sócios José Francisco Eustachio e Antonio Lino. O Publicis Groupe tem a opção de comprar os 
demais 51% da agência a partir de 2013, porém necessita da anuência dos sócios brasileiros. 
 
Aos 77 anos, Ribeiro nega que com a concretização da venda planeja a aposentadoria. “Eu 
estou apenas começando. Tenho muita coisa para fazer. Gosto muito de trabalhar com 
publicidade e eu acho que faço meu trabalho muito bem e sou peça importante na empresa”, 
ponderou o publicitário, que estudou direito e começou carreira em agências em 1958, na 
McCann Erickson. Ele também não conserva nenhum viés nacionalista ao exigir que a Talent 
tivesse vida independente. “Tenho planos de crescer a Talent e o caminho é a 
internacionalização. O Brasil exporta muitas coisas e também pode exportar publicidade. Os 
grandes grupos começaram em algum lugar e foram para o mundo. O Publicis teve início na 
França e hoje opera globalmente. Nacionalismo é limitação. Quem não aceitar a globalização 
vai estar fora do jogo”, afirmou. 
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