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Uma proposta heterodoxa do Grupo 
Pão de Açúcar, e a má repercussão 

do caso no mercado, motivaram as desis-
tências de três agências que participavam 
da disputa pela conta dos super e hiper-
mercados da holding, o que inclui as mar-
cas Pão de Açúcar e Extra. AlmapBBDO, 
WMcCann e Neogama/BBH comunica-
ram o anunciante na semana passada a 
decisão de se retirar da concorrência. As 
duas primeiras anunciaram publicamen-
te suas posições. “A AlmapBBDO acaba 
de comunicar à diretoria do Pão de Açú-
car que agradece o convite, mas declina 
da participação no processo de seleção 
para seu novo parceiro de comunicação”, 
disse em comunicado oficial. A WMCann 
confirmou sua desistência à reportagem 
de Meio & Mensagem. “Agradecemos o 
convite, mas declinamos à participação 
de acordo com a nossa filosofia de traba-
lho e de negócios”, declarou o chairman 
e CCO, Washington Olivetto. Já a Neoga-
ma/BBH não se pronunciou oficialmen-
te sobre o assunto.

Com isso, a concorrência segue com 
cinco agências: Africa, Havas, Lew’Lara\
TBWA, Publicis e Y&R. Elas devem en-
tregar suas propostas financeiras e fazer 
apresentações ao cliente na semana que 
vem. Todas as oito agências, inclusive as 
três desistentes, participaram de uma 
primeira fase não presencial de apre-
sentações de credenciais, foram apro-
vadas e, posteriormente, se reuniram 
pessoalmente com diretores do Grupo 
Pão de Açúcar no mês passado, quan-
do receberam orientações sobre a pro-
posta financeira que deveriam preparar. 

Pedido de “aporte”
A peça principal no imbróglio é a hou-

se agency PA Publicidade, que concentra 
a verba do Grupo Pão de Açúcar desde 
2006, emprega cerca de 250 funcionários 
e tem custo anual estimado pelo merca-
do em R$ 35 milhões. A companhia esta-
ria interessada em repassar a PA para as 
mãos da sua nova parceira publicitária.

Após as três desistências, o Grupo Pão 
de Açúcar divulgou comunicado oficial 
negando que as negociações com as pre-
tendentes envolvam a venda da PA. O 
texto diz que o processo escolherá uma 
agência para firmar “parceria estratégi-
ca com a PA”, de forma a garantir “a ma-
nutenção dos talentos e expertise de va-
rejo” da house.

Entretanto, pelo menos quatro execu-
tivos de agências que estiveram presen-
tes nas reuniões comandadas por José 
Roberto Tambasco, vice-presidente do 
GPA, disseram o contrário ao Meio & 
Mensagem. Em relatos bem similares, 
informaram, com a condição de anoni-
mato, que o Grupo Pão de Açúcar pede 
um “aporte” para que a agência assuma a 
PA — o que poderá representar um pro-
blemão: segundo balanço da empresa, a 
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house agency tem passivos de mais de 
R$ 14 milhões. 

As desistências da semana passada 
ocorreram após editorial crítico de Meio 
& Mensagem, no qual a diretora edito-
rial Regina Augusto escreveu: “Eu tenho 
o sonho de ver as lideranças do mercado 
de agências reagirem diante de propos-

tas afrontosas por parte de alguns clien-
tes. Eu tenho o sonho de encontrar al-
guém que tenha coragem de dizer não 
para processos como o em curso atual-
mente pelo Grupo Pão de Açúcar”. 

O editorial ressaltava ainda um fato 
emblemático: a direção da companhia 
convocou os dirigentes das agências pa-
ra a reunião de “briefing” no mesmo dia. 
“Uma forma transparente de fazer uma 
proposta indecente. Um jeito claro de 
dizer: ‘vocês todos não têm diferencial 
nenhum entre si, por isso que meu cri-
tério de seleção será financeiro, pura e 
simplesmente’. Recado mais direto im-
possível”. A repercussão no mercado foi 
enorme (veja algumas reações no Feed-
back, à pág. 15).

Mesmos atores
O enredo se complica ainda mais pe-

lo fato de outras duas concorrências de 

grandes varejistas estarem sendo reali-
zadas simultaneamente: da Via Varejo, 
controlada pelo Grupo Pão de Açúcar, 
e do Walmart. Nos casos de Grupo Pão 
de Açúcar e Via Varejo, as disputas en-
volvem praticamente os mesmos atores.

Embora os processos de seleção este-
jam sendo conduzidos separadamente, 
as coincidências começam pelo decisor 
final: o francês Casino, acionista majori-
tário das companhias brasileiras. Há se-
melhanças também nas metodologias 
usadas, já que a primeira fase não pre-
sencial de envio online de credenciais e 
portfólios foi idêntica. Para completar, 
Grupo Pão de Açúcar e Via Varejo sele-
cionaram para participar das disputas 
praticamente os mesmos grupos. Estão 
nas duas concorrências a Y&R (atual de-
tentora das contas de Casas Bahia e Pon-
to Frio), o Grupo Havas (controlador da 
Havas e da Z+), a rede Publicis (que in-
clui a Publicis Brasil, a Salles Chemistri e 
a Publicis Red Lion), o Grupo ABC (que 
colocou a Africa na disputa pelo GPA e a 
Loducca no processo da Via Varejo) e a 
Lew’Lara\TBWA. Há uma sexta partici-
pante no processo da Via Varejo: a NBS.

Embora não nomine oficialmente as 
concorrentes, a Via Varejo confirma que 
deu inicio, na semana passada, à “apre-
sentação do briefing às agências fina-
listas”. Comunicado oficial da empresa 
classifica a concorrência como “mais 
uma ação prevista no processo de re-
estruturação da empresa” e reafirma 
que “o resultado será divulgado até o 
final de 2013”.

Terceira via
Pego de surpresa pela movimentação 

dos rivais quando já tinha iniciado dis-
puta por sua conta publicitária, o Wal-
mart não gostou de ver agências que de-
têm partes de sua verba ou se apresen-
taram para a concorrência que promove 
também envolvidas nos processos de Via 
Varejo e Grupo Pão de Açúcar, que têm 
investimentos em mídia muito maiores. 
É o que ocorre com Africa e Publicis. A 
Neogama/BBH também estava nesta si-
tuação até desistir do processo do GPA.

A disputa pelo Walmart começou 
em julho. Inicialmente foram avalia-
das seis candidatas: DM9DDB, Loduc-
ca, Lew’Lara\TBWA, NBS, Publicis e 
Taterka. O objetivo era selecionar três 
para a segunda fase, mas o anuncian-
te resolveu que, deste grupo, somen-
te DM9DDB e Publicis continuariam 
na disputa. Uma terceira vaga foi aber-
ta e, após consultas a outras agências, 
como DPZ e F/Nazca S&S, o Walmart 
optou por incluir a Neogama/BBH na 
concorrência. O processo também en-
volverá duas agências com as quais o 
Walmart já tem relacionamento: a Afri-
ca, que cuida da conta da marca desde 
dezembro de 2008, e a Paim, que aten-
de outras marcas do grupo: Todo Dia, 
Mercadorama, Nacional e as unidades 
especiais, que incluem os negócios de 
farmácias, postos de combustível, finan-
ceira, restaurantes e cafeterias.

A Morya (co-irmão da Africa no Grupo 
ABC) também faz parte do rol de agências 
atuais do Walmart, mas deixou de atender 
no final de 2012 as verbas da rede Todo 
Dia e da divisão de unidades especiais, 
migradas para a Paim. Permanecem na 
Morya as contas de Bom Preço (atendi-
mento concentrado no escritório de Sal-
vador) e Big (atendida em Porto Alegre).

Valores do ranking Agências e Anunciantes, de Meio & Mensagem, relativos ao exercício de 2012.  
1) Y&R: total do investimento em mídia realizado pela a agência, menos a verba da Via Varejo (Casas 
Bahia + Ponto Frio). 2) Havas: soma das agências Havas e Z+. 3) Publicis: inclui Publicis Brasil, Salles 
Chemistri e Publicis Red Lion. 4) Grupo ABC: consideradas suas três maiores agências (DM9DDB, Africa 
e Loducca), a holding somou compra de mídia de R$ 1,6 bilhão.
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Tamanho das verbas de compra de mídia 
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(em milhões)
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1576, p. 24, 9 set. 2013.




