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Depois de passar por um processo de fusão, a Quê/Next - junção das agências Quê e Next, ambas 
pertencentes ao grupo Profissionais de Publicidade Reunidos (PPR), dono ainda da NBS - vive hoje 
uma fase de forte prospecção e algumas conquistas. Presidida por Dudu Godoy e tendo como 
diretor de criação Ercílio Tranjan, um dos mais reconhecidos profissionais na área, a Quê/Next 
deixa de atuar apenas no Rio de Janeiro e inaugura seu escritório em São Paulo, dando início, 
assim, a uma forte concorrência no mercado disputado pelas gigantes.  
 
"Uma das novidades é que conquistamos uma conta de bebidas, setor que até então não 
atuávamos", comenta Godoy. Sem revelar o produto, o presidente comenta apenas que será um 
trabalho institucional, o que, aliás, acabou sendo uma característica da agência depois da 
campanha dos 50 anos da Petrobras, comemorados em 2004.  
 
O processo de fusão, explica Godoy, aconteceu no fim do ano passado e tratou-se de uma junção 
puramente operacional. Tranjan já era diretor de criação das duas agências. Vale ressaltar que a 
NBS - criada para atender a conta da Oi -, apesar de pertencer ao mesmo grupo, o PPR, mantém 
suas operações totalmente separadas da Quê/Next. "Com este processo, também juntamos as 
contas, sem que houvesse choque, já que Quê e Next não repetiam os setores atendidos", 
esclarece Godoy.  
 
Hoje, além de atender parte da conta da Petrobras, responsável por 60% do faturamento da 
Quê/Next, a agência também trabalha com clientes como Associação Brasileira de Engenharia e 
Indústria de Base (ABDIB), MAM (Rio), Fundação Ondazul, revendedores Citroën no Rio, Telemar 
(institucional), Rio Polímeros e Editora Abril (alguns produtos voltados para cultura e outros para 
jovens). Mesmo tendo, recentemente, perdido a conta da Eletrobrás, a agência, por outro lado, 
colhe os frutos do bom trabalho feito para os 50 anos da Petrobras e acaba de ganhar, por 
exemplo, a conta do Universia, um portal universitário pertencente ao conglomerado Santander 
Banespa.  
 
Dentro do grupo PPR, a NBS é responsável por 55% do faturamento total, enquanto a Quê/Next 
fica com 45%, de acordo com Dudu Godoy. "A conta da Petrobras é muito importante e traz 
volume para qualquer agência. Mas estamos mantendo nosso forte trabalho de prospecção, 
inclusive para conquistar outras contas governamentais", destaca Godoy.  
 
Por isso, segundo o publicitário, ter um escritório em São Paulo se tornou fundamental dentro 
deste processo de expansão da Quê/Next. Ercílio Tranjan lembra que, em razão do trabalho de 50 
anos para a Petrobras, a agência ganhou boa fama para campanhas institucionais. "Ficamos um 
pouco caracterizados como a agência que sabe como cuidar da marca da empresa, mas esta, 
porém, não é apenas uma única razão do nosso trabalho. O varejo também é nossa meta", diz o 
diretor de criação da Quê/Next.  
 
De acordo com Godoy, a projeção para a agência é de um crescimento de 12% neste ano, falando 
em termos de mercado nacional e cerca de 18% no Rio de Janeiro. Aliás, Tranja n, Godoy e 
Ronaldo Conde, também da Quê/Next, confirmam que o mercado do Rio está mesmo em 
ascensão. "De 2001 a 2003 foram anos difíceis, mas, agora, os anunciantes estão retomando", 
afirma Dudu Godoy. "As empresas estão mais agitadas e dispostas a anunciar", completam 
Tranjan e Ronaldo Conde.  
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