
Em fase de reestruturação, Grey unifica operação G2 
 
O Grey Global Group, desde que foi comprado pelo WPP Group, vem passando por 
constantes mudanças. Parte deste processo, inclusive, já atingiu o mercado 
brasileiro, onde hoje as operações estão sobre o guarda-chuva do Grupo Matos 
Grey, que envolve as agências Matos Grey, GreyZest Direct, G2 e Market Data.  
 
Lá fora, neste momento, o Grey Group anuncia que colocou as suas agências 
mundiais de marketing direto, de construção e de consolidação de marcas, 
projetos, interatividade, promoção, entre outras atividades fora da propaganda, sob 
a marca G2. A operação terá, no mundo, uma única equipe administrativa, com 
lucros e perdas globais unificados. A notícia é da publicação especializada 
Advertising Age.  
 
No Brasil, fontes de mercado informam que também haverá mudanças. A agência 
de propaganda Matos Grey permanece com esta denominação, porém as outras 
operações serão unificadas em torno da G2Zest.  
 
A empresa definiu a nova unidade como "funcional". "Ao unificar todas as agências 
na G2 operando com lucros e perdas únicos, veiculando uma mensagem unificada 
para o mercado, faz com que sejamos eficientes e eficazes", afirmou o grupo.  
 
De acordo com a Ad Age, a G2 está chamando a sua infra-estrutura de "marketing 
de ativação" e a sua meta é criar e administrar programas de comunicação em 
diferentes canais e regiões geográficas para gerar interação com os consumidores. 
"Não é mais um lance para abocanhar o bolo todo."  
 
Para o segmento, a iniciativa é bem-sucedida. Há quem diga que a G2 "está 
tratando o marketing de forma inteligente". "A colocação de diferentes disciplinas 
sob o mesmo teto poderá ajudar a G2 a entender como se conectar com o 
consumidor", comenta uma especialista.  
 
A decisão já vinha sendo planejada há cerca de cinco anos, ou seja, antes da 
aquisição feita pelo WPP Group. Surgiu graças a um grande cliente que precisou 
expandir o seu programa globalmente. As operações da G2 estão em vários países.  
 
Em 2002, agências irmãs especializadas em diferentes disciplinas de marketing 
foram reunidas internamente em uma estrutura administrativa global composta de 
quatro pessoas e identificada como Grey Synchronized Partners.  
 
A mudança, afirma o grupo, deverá ajudar no avanço da meta do WPP, para 
aumentar a participação na receita da companhia, obtida com a prestação de 
serviços de marketing de cerca de 52% para cerca de 67%.  
 
A G2 conta com 86 escritórios em 42 países e será sediada em Nova York. O grupo 
já contratou marcas como Ramada, Shell e Bristol-Meyers Squibb, na América do 
Norte, e Mercedes-Benz, Levi’s e 3M, na América Latina. À G2 também foram 
atribuídos negócios adicionais de atuais clientes como Mars, Coca-Cola, Procter & 
Gamble, The Absolute Spirits Company, Nokia e Adobe.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 jul. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


