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Não são todos os publicitários que têm o mesmo discurso. Em apresentação do balanço 
de 2005 da DM9DDB, o seu presidente, Sergio Valente, afirmou: "nosso negócio é 
propaganda. Quem procura minha agência quer uma boa campanha". Grande parte do 
mercado publicitário, porém, está mesma disposta a inovar. Há algum tempo está no 
ar um novo coro: "ofereço comunicação completa".  
 
Enfim, o que, de fato, é a nova tendência no universo da publicidade brasileira? 
Universo este, aliás, em que a palavra propaganda parece ter ficado démodé. O que se 
ouve - e o que se tem orgulho de dizer - é consultoria, conteúdo, pesquisa, estratégia, 
planejamento, entre outras denominações para o negócio da comunicação.  
 
"Acredito no formato em que as empresas nascem como clínicas gerais de 
comunicação. Elas investigam o negócio do cliente e oferecem o diagnóstico, não 
importa se ele representa apenas duas ligações ou uma campanha publicitária. Mas 
este formato quase não existe no Brasil", opina Francisco Madia, da empresa de 
marketing Madia Associados.  
 
Para Francisco Madia, que acompanhou o surgimento de importantes agências 
brasileiras, a exemplo da W/Brasil, a especialização ainda é um bom negócio. Já em 
relação às fusões e aquisições futuras, Madia diz acreditar que o cenário não vai se 
alterar tanto nos próximo anos. "No Brasil é diferente, até mesmo pela forma do 
surgimento da propaganda. Para o cliente importa mais o profissional que está à frente 
da agência, do que o grupo internacional."  
 
Pendendo para o discurso da comunicação completa, ontem foi anunciada a 
reformulação da Grey, que passa a trabalhar com o nome Matos Grey. A chegada do 
ex-presidente da Y&R, Silvio Matos, à agência do WPP Group era especulada pelo 
mercado, mas somente nesta segunda-feira foi oficialmente confirmada.  
 
O profissional de criação é acionista minoritário de uma estrutura chamada Grupo 
Matos Grey, que inclui as agências Market Data Solution (MDS), a GreyZest Direct, 
especializada em marketing direto, G2 (promoção e eventos) e a Grey Interactive, 
focada em plataformas digitais. O percentual das ações nas mãos de Matos não é 
revelado, mas o publicitário já tinha ações dentro do WPP Group, que é dono, entre 
outras agências, da própria Grey, Y&R, Ogilvy e JWT.  
 
Segundo Matos, a agência herdou os clientes da antiga Grey, sendo que o CEO, 
presidente e diretor de criação ainda trouxe da Y&R a divisão de cartões de crédito do 
Bradesco, outro fator previsto por fontes do mercado publicitário.  
 
A Grey Matos - que manteve alguns executivos da antiga Grey - informa atuar em 
consultoria, comunicação e conteúdo. Se esta nova agência não será uma concorrente 
das que já estão no grupo, como da própria GreyZest? Matos garante que não. "Vamos 
encontrar a solução e a execução de alguns serviços será terceirizada." Então 
propaganda está mesmo fora de moda? "Não, a essência do nosso negócio ainda é a 
atividade publicitária", garante Silvio Matos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


