
1. A grande notícia das últimas semanas foi a fusão dos grupos Omnicom e Publicis, resultando no maior con

glomerado de agências de comunicação do marketing de todo o planeta. 

A imprensa mundial, como não poderia deixar de ser, deu grande destaque ao fato, pela sua importância tanto 

na economia como na estratégia. E como geralmente ocone nessas ocasiões, grande parte do noticiário cingiu-

-se às agências envolvidas na negociação e à soma do seu faturamento, cifra estimada entre US$ 23 e 35 bilhões, 

faixa bastante elástica a demonstrar que o valor mais próximo da realidade ainda está para ser apurado. 

De qualquer forma, o novo gigante nasce líder, provocando algumas perguntas que dificilmente serão 

respondidas. 

Para nós brasileiros, que atravessamos um período difícil no setor, cabe indagar o que lucraremos com o fato, já 

que sediamos em nosso país bom número de agências associadas tanto à Omnicom como à Publicis. 

Além da vantagem que isso representa para determinados anunciantes globais que atuam em nosso território 

e que são clientes dessas agências, podendo usufruir de maiores descontos nas compras conjuntas de mídia 

e outros serviços do mercado, fica a preocupação com a perspectiva de fusões de agências decorrentes dessa 

megaoperação, o que sempre no frigir dos ovos resulta em corte de pessoal. 

É significativa, embora de certa forma suspeita, a opinião de Martin Sorrell, líder do grupo WPP e, por

tanto, concorrente dos atuais fusionados, sobre o fato: "O resultado desse tipo de coisa não é muito bom" 

Ele ainda se deu ao prazer de um chiste com as cores com que os escritórios internacionais de advocacia 

batizaram os dois grupos durante todo o processo de fusão, assegurando um compreensível e necessá

rio sigilo ao seu desenrolar: roxa para o Publicis e laranja para Omnicom. Sorrell confessou à imprensa 

que fez a fusão dessas cores no seu computador e o resultado chegou a marrom escuro e até ao cinza, 

cores subsequentes - segundo ele - nada animadoras. 

A grande verdade, porém, é que dentro de mais algumas semanas nada mais se falará sobre essa megafusão que 

despertou a atenção da imprensa econômica mundial. Seus efeitos passarão a ser internos e portanto pouco 

percebidos pela opinião pública mundial. 

Valeu, contudo, pelo estrondo com que surgiu. 

2. A Ampro transformou-se em sindicato e isso foi comemorado pelas empresas do setor. Em uma era de desre

gulamentação, seus empresários nadaram contra a correnteza para atingir algumas supostas vantagens como, 

por exemplo, o exercício de um controle maior das licitações abertas para o segmento da promoção. 

Pode representar quem sabe um benefício. Mas a contrapartida é ruim se imaginarmos que dessa transforma

ção nascerá, muito provavelmente (e não imediatamente), mais um posto de peleguismo, ainda que patronal, o 

que não se coaduna com a mentalidade criativa desse ofício. 

Logo surgirão as federações, depois a confederação e o setor promo entrará na onda cartorial que assola o país 

desde 1500. 

Novamente a pergunta: a quem beneficia (de forma ampla) o fato? 

Embora também sirva ao poder público, a comunicação do marketing, aí incluída a atividade promocional, não 

registra historicamente ligações fraternas com o lado de lá. O mundo da iniciativa privada é sempre onde viveu. 

3. Outra notícia de grande repercussão, já no início deste mês de agosto, foi a da aquisição do jornal The Wa

shington Post pela Amazon, fundada por Jeff Bezos. 

Na minha opinião, esta merece todos os aplausos do setor jornalístico (além dos demais), porque significa que 

uma mentalidade superior do mundo digital entende a importância que representa ter para si um grande jornal 

impresso como o histórico Washington Post, que obteve medalha de ouro nas olimpíadas do mercado editorial 

com o caso Watergate, que derrubou Nixon. 

Aplausos para os que dirigem a Amazon, por mostrarem dessa forma que o papel não morrerá, pelo menos não 

tão cedo como pretendem alguns apressados e interessados, exercendo uma previsão sem castigo para o caso 

de erro, pois não estarão por aqui para se desculparem. E 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 749, p. 20, ago. 2013.




