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Os historiadores dizem que a globalização moderna nasceu na famosa Escola de Economia de 
Chicago, onde pontificavam os princípios liberais de Milton Friedman. Mas hoje o país que 
inventou a globalização está atravessando a sua pior crise desde a Grande Depressão e os 
americanos culpam a globalização pelos milhões de empregos que foram transferidos para 
países longínquos, nos últimos 20 anos. De fato, a globalização é um monstro cego e 
insaciável, com forte viés financeiro e pouca ou nenhuma consideração pelos seres humanos. 
Na verdade, sempre com o objetivo de maximizar os lucros, a globalização interfere nas 
relações de trabalho e estimula o surgimento da terceirização e da informalidade. 
 
No mundo das agências de propaganda, as coisas não são diferentesl O Brasil foi eleito como 
um dos cinco objetivos prioritários, pelos grandes grupos internacionais que dominam o setor 
e que pretendem reforçar as suas posições em nosso mercado. Agora mesmo, ofuscadas pelo 
clamor da campanha eleitoral, surgiu a notícia da associação entre a Talent e o Grupo Publicis, 
um dos conglomerados que hoje dominam o mercado publicitário internacional. Na verdade, o 
acordo já inclui a compra total da agência a médio prazo. 
 
Para o observador externo, este assunto tem uma importância meramente acadêmica. Trata-
se da confirmação de uma tendência inexorável que já se faz sentir há muitos anos. Hoje, 90% 
das campanhas de marca no Brasil são preparadas e veiculadas por agências internacionais. 
Até mesmo no varejo o domínio é dos estrangeiros, se levarmos em conta que as três maiores 
redes varejistas do País são controladas por grupos de fora. 
 
Mas se o assunto tem um interesse apenas acadêmico para nós, ele se reveste de uma 
importância fundamental para aqueles que estão diretamente envolvidos nessas transações: 
os funcionários e executivos das agências que são adquiridas pelos estrangeiros. Uma dessas 
pessoas, diretor de criação de uma agência recentemente vendida, procurou-me para 
conversar sobre o seu futuro. Teme que não conseguirá adaptar-se à nova ordem e pensa em 
mudar de emprego. Embora a criação seja de fato o primeiro setor a sofrer com as mudanças 
no controle de uma agência, recomendei que espere um pouco mais, antes de decidir-se. A 
rigor, o clima de trabalho de uma agência depende mais de quem a dirige do que dos 
acionistas controladores. Mas é claro que o estilo de gestão do presidente é apenas um dos 
fatores que constituem o que chamamos de filosofia de gestão. A outra parte, que predomina 
a longo prazo, são os valores e crenças da cultura organizacional da nova agência 
controladora. Em uma agência de propaganda, como em qualquer organização prestadora de 
serviços, esta combinação de valores culturais e estilos de gestão é fundamental para o 
surgimento de um ambiente de trabalho agradável, desafiador e estimulante. Quando 
predomina uma cultura imediatista e focada em resultados rápidos, como ocorre em muitos 
casos, refletindo os interesses financeiros dos novos controladores, a agência pode tornar-se 
uma "vaquinha leiteira" por alguns anos, mas perde rapidamente a sua capacidade criativa e 
competitiva. 
 
No entanto, há também exemplos mais inteligentes em que o novo grupo controlador decide 
manter os valores culturais e o estilo de gestão da agência adquirida. É o que aconteceu na 
relação entre a BBDO e a Almap. A Almap de hoje, dirigida por Marcello Serpa, é a mesma 
agência humanista dos tempos de Alex Periscinoto, mantendo intacto todo o seu vigor criativo. 
É de se esperar que essa história se repetirá no caso da Talent, pois sabemos que Julio Ribeiro 
assumiu o compromisso de continuar presidindo a agência, nos próximos cinco anos. 
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