
Mudanças no modelo de negócio voltam ao debate 
Eliane Sobral De São Paulo 
 
Em meio a um quadro de orçamentos mais enxutos, menor crescimento econômico, 
concorrência mais acirrada e poucas boas idéias, anunciantes e agências rediscutem a 
relação. Há uma nova onda de mudanças no mercado publicitário. 
 
Sérgio Guerreiro, sócio da SPGA Consultoria de Comunicação, acredita que há pelo 
menos um ano e meio as relações entre agências e anunciantes tornaram-se mais 
turbulentas. "Os anunciantes estão mais preparados para questionar as 'verdades' 
ditas pelos 'papas' da criatividade. Por outro lado, a diversificação da comunicação é 
um grande desafio para as agências." 
 
Essa diversificação é, por sinal, o resultado da última onda de inquietação entre elas e 
seus clientes. Há cerca de cinco anos, as agências passaram a oferecer um leque mais 
amplo de serviços de comunicação, que vai da tradicional publicidade à realização de 
eventos, de patrocínios, ou outras ferramentas de marketing. "Não funcionou", afirma 
o superintendente executivo de comunicação do BankBoston, Marcelo Meyer. "E não 
funcionou porque cada empresa tem a sua especialidade e uma agência de publicidade 
pode não ser expert em outras ferramentas", diz ele. "Da Leo Burnett, que nos atende 
desde 1998, eu demando planejamento, criação e mídia. Se eu quiser fazer um 
evento, um patrocínio, contrato especialistas nessas áreas". 
 
Meyer faz questão de explicar que não tem problemas com sua atual agência de 
publicidade, mas ressalva que está entre as poucas exceções no mercado. O executivo 
responsabiliza os dois lados - agências e anunciantes - por eventuais tensões na 
relação. "Pelo lado dos anunciantes, ouço muita demanda sobre a necessidade de a 
agência se envolver com o negócio de seu cliente. Não concordo. A agência tem de 
entender do negócio dela que é comunicar de forma impactante e diferenciada o meu 
produto ou serviço. Quem tem de entender de mercado financeiro sou eu, porque esse 
é o meu negócio. Simples assim", afirma o superintendente do BankBoston. 
 
Por parte das agências, o executivo elenca pontos que considera passíveis de reflexão: 
"Percebe-se que as agências dão prioridade ao atendimento aos grandes clientes e às 
vezes relegam os menores ao segundo plano. Também noto muita necessidade de se 
apresentar como especialista em várias habilidades, quando a gente sabe que nem 
sempre é verdade e, por fim, creio que o modelo atual de remuneração das agências é 
um modelo conservador que deveria ser rediscutido, levando-se em conta os 
resultados gerados pelo trabalho." 
 
Há consenso no mercado de que o momento é realmente de ebulição. Grandes 
anunciantes estão mudando com mais freqüência de agência, ou sua relação com elas 
- a Coca-Cola, por exemplo, determinou, em 2005, que suas agências de publicidade 
disputem cada campanha em concorrência de mercado. No fim de 2005, o Grupo Pão 
de Açúcar, dono das marcas Pão de Açúcar, Extra e Comprebem, dispensou as 
agências Africa, F/Nazca e Duda Mendonça Propaganda, respectivamente, para criar 
uma house-agency. 
 
Agora, o maior anunciante do país, a Casas Bahia, prepara-se para fazer mudanças em 
sua comunicação - que passam por um novo formato de propaganda e até pela 
redução de verba investida em comunicação. A expectativa do mercado publicitário é 
que a varejista siga o exemplo do Pão de Açúcar. 
 



Nem a Casas Bahia, nem Roberto Justus, presidente da atual agência da varejista, a 
Y&R, falam sobre o assunto. Justos voltou de férias no começo da semana e foi direto 
para dois dias inteiros de reuniões com seu principal cliente. 
 
O próprio Justus, aliás, protagonizou uma das maiores mudanças ocorridas pelo lado 
das agências nos últimos dias de 2005. Desfez a sociedade que mantinha com Silvio 
Matos, então presidente da Y&R, e assumiu o controle da empresa prometendo 
transformá-la numa referência criativa para o mercado. 
 
Os primeiros dias de 2006 trouxeram outras novidades, entre elas o anúncio da Fischer 
América, feita por seu novo CEO, Antonio Fadiga, dando conta da extinção do 
departamento de atendimento, numa tentativa da empresa de agilizar o contato com 
seus clientes. Um dia depois do anúncio da Fischer, foi a vez da agência G7, que surgiu 
como house-agency da CVC Turismo e ganhou vida própria há um ano e meio, fazer 
sua apresentação oficial. Gustavo Paulus, presidente da G7, veio a público dizer que 
quer ser mais uma consultoria do que uma agência de publicidade. 
 
Além das novidades já divulgadas, o mercado aguardava o anúncio do destino 
profissionais de dois nomes de peso do mundo publicitário: Átila Francucci, que se 
desligou da JWT, onde era co-presidente e diretor de criação na segunda semana de 
janeiro, e os projetos profissionais de Silvio Matos, que acaba de anunciar sua 
associação ao Grupo WPP na agência Grey Brasil, que agora passa a se chamar Matos 
Grey. 
 
Apesar dos movimentos recentes, Marcelo Meyer, do BankBoston, não acredita numa 
profunda mudança no mercado publicitário. "A decisão do Pão de Açúcar é uma ação 
isolada e não uma tendência. Eles querem otimizar recursos. Pessoalmente não 
acredito nesse modelo e não acho que seja uma tendência entre outros anunciantes. 
Até pela questão das competências. A empresa é varejista. Fazer propaganda não é o 
negócio dela". 
 
Meyer mostra-se cético também em relação às agências. "O que pode mudar é a 
forma, não o conteúdo. Vejo e leio sobre propostas de modelos diferenciados de 
agências de publicidade mas, normalmente, não há sustentação, não há conteúdo". 
 
Alex Perscinoto, o terceiro sócio da SPGA, concorda com Marcelo Meyer sobre o 
trabalho integrado entre várias ferramentas de marketing. "Nesse mercado há 90% de 
discurso e 10% de entrega", resume ele. O que ocorre na prática, completa 
Periscinoto, são várias divisões dentro da mesma agência de publicidade disputando a 
mesma verba. 
 
"O conceito de satélites, ou de várias agências sob o mesmo guarda-chuva está certo. 
Mas falta um piloto que não puxe a brasa para a sardinha de nenhum lado", diz 
Periscinoto da SPGA que, de acordo com o terceiro sócio, o também publicitário Luiz 
Sales, tem entre suas principais missões, ajudar anunciantes a encontrar a agência de 
publicidade ideal para seu produto, tamanho e mercado. "Sozinha, essa atividade 
representa algo entre 30% e 40% da receita da SPGA", diz Sales. 
 
Entre os publicitários há quem reconheça existir atualmente uma certa crise de 
identidade e tenha explicações plausíveis para o quadro. "Sempre que a atividade 
econômica vai mal - e a nossa economia, embora estável, tem crescido menos do que 
o desejado -, há uma certa inquietude e a propensão para se rediscutir o resultado da 



propaganda e o modelo de remuneração", afirma Celso Loducca, presidente da 
Loducca. 
 
Para o presidente da W/Brasil, Washington Olivetto, há uma falta generalizada de 
grandes e boas idéias e sempre que isso acontece os modelos são contestados. "E essa 
grande idéia não precisa ser uma campanha publicitária", acrescenta Periscinoto. "Pode 
ser colocar um limão no refrigerante, como fez a Pepsi". 
 
Olivetto também concorda com Meyer quanto à agência com mil e uma utilidades. 
"Não há porque ter uma agência de eventos, uma de relações públicas. É melhor você 
se concentrar no seu negócio e fazer parcerias com especialistas, o que aumenta a 
participação da agência na verba investida em outras ferramentas." 
 
O decano da publicidade brasileira, Júlio Ribeiro, presidente da Talent, diz que os 
movimentos atuais não podem ser interpretados como tentativa de reduzir custos, pelo 
lado dos anunciantes, ou de reforçar o faturamento, no caso das agências. "O varejo 
hoje tem mais poder do que a indústria e isso é uma mudança e tanto na economia 
global. A oferta de produto e a diversificação da mídia fez com que a forma de 
comunicar e vender mudasse completamente. Ou seja, estamos dando as mesmas 
respostas para perguntas diferentes." 
 
Leia mais 
 
Silvio Matos e WPP criam nova versão da Grey 
Eliane Sobral De São Paulo 
 
Três meses depois de deixar a presidência da Y&R, Silvio Matos rompeu o silêncio para 
anunciar que ele é o novo sócio do grupo WPP na agência de publicidade Grey - que a 
partir de hoje passa a se chamar Matos Grey. E a nova agência nasce com a conquista 
de um cliente de peso: a área de cartões de crédito do Bradesco - que está entre os 
maiores anunciantes do país - 16ª posição no ranking, em 2004. 
 
Em entrevista ao Valor, a primeira que concede como empresário - Silvio Matos diz 
que não é por acaso que seu nome precede na nova marca da Grey. Ele é o sócio 
majoritário no negócio - e diz que vai imprimir mudanças profundas na estrutura 
operacional da Matos Grey. 
 
"Teremos três grandes divisões: consultoria, comunicação e conteúdo", diz ele, 
explicando que com esse tripé estará em todas as fases do marketing de seus clientes. 
"As agências de publicidade deixaram uma enorme lacuna na parte estratégica do 
negócio do anunciante que foi preenchida pelas grandes consultorias. Mas essa é uma 
fatia que me cabe. Elas (as consultorias) podem até entender de marketing, mas quem 
entende de consumo e de consumidor é o profissional de publicidade." 
 
Matos pretende imiscuir-se em temas que vão da formação de preço e logística de 
distribuição dos produtos que anuncia, até a criação da campanha publicitária - que é o 
segundo ponto de apoio da nova formatação da Matos Grey. 
 
O terceiro ponto do tripé será a área de conteúdo, que o publicitário já está 
implantando, e cujo trabalho será desenvolver ações que dêem continuidade ao 
relacionamento do consumidor com a marca. "Pode ser um programa para televisão, 
uma revista customizada (feita sob encomenda), ou uma ação como a que criei 
envolvendo a superloja Casas Bahia, a Disney e o Bradesco, quando ainda estava na 



Y&R. Algo simples como promover as vendas dos três envolvidos na parceria, premiar 
o consumidor e gerar fidelidade às marcas". 
 
Além de presidente e CEO da nova agência, Silvio Matos também será diretor geral de 
criação. O publicitário Marcos Lacerda, também ex-Y&R, terá participação acionária no 
negócio - embora em menor proporção que Matos. 
 
O novo presidente e dono da Matos Grey faz questão de dizer que sua saída da Y&R foi 
pacífica e se deu de forma natural. "O Roberto Justus quis voltar para a operação e 
esse era um direito dele. Como temos perfis diferentes era natural que eu saísse". 
 
Ele conta que recebeu o convite para associar-se ao grupo WPP do próprio Martin 
Sorrel, que preside o grupo - que está entre os três maiores conglomerados 
internacionais de comunicação. "Ele me deu liberdade total para tocar a empresa do 
meu jeito, para implementar o meu projeto". 
 
A conversa com Sorrel começou logo após Matos e Justus concordarem em desfazer a 
sociedade que mantinham há cinco anos. "Meus planos pessoais passavam por formar 
minha própria agência. Mas era um projeto de médio prazo. Até porque, eu estava 
bem na Y&R. O convite do Martin acelerou o processo e essa é uma oportunidade que 
não se joga fora", diz ele. 
 
Segundo Matos, os três meses que separam sua saída da Y&R e o anúncio da Matos 
Grey foram consumidos em detalhes jurídicos do contrato de sociedade. "O próprio 
WPP está ainda em fase de adaptação à rede de agências formada pela Grey. Essa foi 
a última grande aquisição que eles fizeram, há pouco mais de seis meses". 
 
Grey está no Brasil desde os anos 80 e sua trajetória no país confirmou a vocação da 
agência, que nasceu nos Estados Unidos para atendimento de clientes do setor 
varejista. 
 
A Matos Grey tem em sua carteira de clientes empresas como Procter & Gamble, o 
laboratório Glaxo SmithKline, Mercedes- Benz e a mais nova conquista, Bradesco, 
entre outros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 jan. 2006, Empresas, p. B4. 
 


