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● Por que o WPP comprou a
agência F.biz ?
A F.biz se encaixa perfeitamen-
te com a nossa estratégia: no-
vos mercados, consumidores
de novas mídias e possibilidade
de aplicação de dados e análises
graças à tecnologia. Sobre o va-
lor do negócio, os termos do
contrato não são públicos.

● Quais as perspectivas do negó-
cio da comunicação diante da
força digital?
Está em linha com nossa estra-
tégia. Acreditamos estar na era
do Bric (Brasil, Rússia, India e
China), seguida pelos Civets
(Colômbia, Indonésia, Vietnã,
Egito, Turquia e África do Sul).
E estamos na era dos meios de
comunicação em todas as suas
formas (computadores pes-
soais, móveis, redes sociais,
etc.) e da percepção do consu-
midor em toda a sua intensida-
de. O crescimento do digital, pa-
ra nós, só tem enfatizado a im-
portância de todos esses seg-
mentos em que apostamos.

● O francês Publicis Group tem
avançado no Brasil. É o maior
rival do WPP?
A única agência que o Publicis
comprou foi a Talent que, se-
gundo o Ibope, é o número 17
no mercado. Remeto o ranking
do Ibope para você obter mais
detalhes dos nossos principais
concorrentes. Como você sabe,
os líderes são nossos.

● O preço para a compra de agên-
cias no Brasil está muito alto?
A operação da compra da Ta-
lent parece ter levantado essa
bandeira. Mas está sozinha!
Existe, sim, o perigo de que o
Brasil vá superaquecer, não só
no nosso setor, mas em outros
segmentos. Mas isso talvez se
dê pela valorização do real.

Mulher assume
comando do
‘NYT’ pela 1ª vez

WPP compra
mais duas
agências no País
Maior grupo de propaganda do mundo passa a
controlar as agências digitais F.Biz e Gringo

ALAIN ISSOCK/REUTERS-25/6/2009

ENTREVISTA

O jornal americano The New
York Times anunciou ontem
que seu diretor de redação, Bill
Keller, deixará o cargo e será
substituído, no dia 6 de setem-
bro, por Jill Abramson, a primei-
ra mulher a ocupar essa função
na história do diário, fundado há
160 anos. Jill Abramson, de 57
anos, que trabalha no jornal des-
de 1997, substituirá Keller, de 62
anos, que dirigiu o NYT durante
oito anos.

Keller se dedicará agora à re-
portagem em tempo integral, e
já escreve uma coluna para o
New York Time Magazine. Proce-
dente do Wall Street Journal, Jill
ocupa desde 2003 a chefia da re-
dação. Em 1999, foi editora do
jornal em Washington. / AFP

‘Existe perigo
de o Brasil
superaquecer’

Martin Sorrell,
presidente do grupo WPP

Foco. Área digital é estratégica para o WPP, diz Martin Sorrell
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Torre única em terreno de 3.120 m2,
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Perspectivas artísticas da raia de 25 m e da fachada. Imagem ilustrativa. Croqui de localização sem escala.

Marili Ribeiro

O maior conglomerado global
de propaganda e serviços de
marketing, o inglês WPP, am-
pliou sua presença no merca-
do brasileiro. Acaba de adqui-

rir 70% da agência digital
F.biz e anuncia em breve a
compra de parte da agência
Gringo, dos sócios André Ma-
tarazzo e Fernanda Jesus.

Os valores não são revelados,
mas giram, no total, em torno de

R$ 100 milhões. São negócios pe-
quenos para a dimensão do
WPP, que faturou US$ 14,4 bi-
lhões no ano passado. Mas mos-
tram a disposição do grupo em
manter a vantagem sobre o con-
corrente francês Publicis, que in-
tensificou as compras de empre-
sas do setor no mercado brasilei-
ro, no último ano.

Comandada pelo empresário
Martin Sorrell, o conglomerado
detém alguns dos maiores fatura-
mentos do mercado publicitário
brasileiro. Entre as grandes agên-
cias do País, o WPP controla a
Young & Rubicam, dona da con-
ta do maior anunciante do mer-
cado, a Casas Bahia, além da
JWT e da Ogilvy & Mather. No
ano passado, montou, com o jo-
gador Ronaldo, a 9ine, agência
de marketing esportivo. No to-
tal, o WPP possui 27 empresas
no Brasil, entre agências tradicio-

nais, digitais, de relações públi-
cas, de consultoria de marca e
empresas de pesquisa.

O rival Publicis, comandado
pelo francês Maurice Lévy, com-
prou recentemente a agência Ta-
lent, se associou à Tailor Made,

na agência Leo Burnett, e está
em negociação com a DPZ. No
ranking das maiores agências, o
Publicis tem participação na
NeogamaBBH (a única em que é
minoritário), F/Nazca Saatchi &
Saatchi e Publicis. Ao todo, o gru-

po tem controle acionário em 11
empresas no mercado nacional.

Impulso. A recém-comprada
F.biz está no mercado há 12 anos
e executa, sempre na prestação
de serviços digitais, trabalhos pa-
ra clientes como Unilever, Itaú,
PepsiCo, Vivo e Grupo Anhan-
guera entre outros. Os sócios-di-
retores Gal Barradas, Marcelo
Castelo, Marcello Hummel, Pau-
lo Loeb, Pedro Reiss e Roberto
Grosman permanecerão em
seus cargos atuais.

A Gringo vai integrar a rede
Possible Wordwide, com sede
em Nova York, e que foi lançada
há três meses com a fusão de qua-
tro agências: Blue, Bridge, Qua-
sar e Schematic. Com 17 escritó-
rios espalhados pelo mundo, se-
rá o braço digital que faltava ao
WPP. A Gringo mudará sua mar-
ca para Possible São Paulo

Text Box
A utilização deste artigo é exclusivo para fins educacionais.
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