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Mais uma agência de publicidade brasileira trocou de mãos. A americana TBWA, com faturamento 
de US$ 8,6 bilhões no ano passado, anunciou ontem que concluiu a compra da Grottera por 
valores não revelados.  

O publicitário Luís Grottera garante que a estrutura da agência não será alterada e que, por 
contrato, continuará à frente da operação, assim como seus antigos sócios.  

É a segunda tentativa da TBWA de conquistar espaço no mercado brasileiro em menos de três 
anos. A primeira foi a aquisição, em janeiro de 2001, da Cápsula, que a TBWA não conseguiu pôr 
em órbita. Desde dezembro, a Grottera já vinha negociando com esse grupo estrangeiro e, a 
partir de janeiro, passou a atender suas contas globais no País, entre as quais Adidas, Bic e 
Absolut, vodca que tem conquistado mercado aqui.  

No ano passado, a Grottera registrou faturamento de R$ 100 milhões, 15% acima do resultado de 
2001. Entre os seus clientes estão Banco do Brasil, Boerhringer-Ingelheim, CPFL, Yázigi. 
Organizações Globo, Eurofarma, Cinemark e Atlântica Residencial. A expectativa para este ano é 
de um faturamento de R$ 130 milhões. Para Luís Grottera, o acordo com a TBWA permitirá à 
agência crescer e ter como oferecer novas técnicas de marketing aos clientes, com base na sua 
atuação global. Em janeiro, o grupo americano TBWA Worldwide já havia anunciado a intenção de 
ficar com fatia de 60% da Grottera.  

Com o anúncio do negócio, restam poucas agências brasileiras entre as grandes, como W/Brasil, 
DPZ, Talent e Fisher, o que tem levado o publicitário Roberto Duailibi, o D da DPZ, a criticar esse 
movimento que, segundo ele, não tem resultado em retorno ao País. Em texto que distribuiu a 
profissionais da área, Duailibi alerta que muitas dessas agências acabam virando meras 
tradutoras de comerciais feitos e produzidos em outros países. 
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