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Os dividendos antecipados e o 
prestígio de usar um sobrenome 
internacional são tentações às 
quais poucos sócios de agências 
de publicidade resistem no Brasil. 
Mas, passado o encanto inicial, 
as diferenças de cultura e a frus-
tração nas mútuas expectativas 
têm levado ao fi m uma série de 
parcerias em que prevaleceu o 
modelo de atuação independente 
da agência local comprada. 

Fatores macroeconômicos 
têm tido peso nas decisões de 
grandes grupos multinacionais 
de desfazer alguns negócios, mas 
Sérgio Guerreiro, sócio da SPGA 
Consultoria de Comunicação, 
aponta erros de avaliação das 
próprias multinacionais como 

principal razão para o fracasso de 
algumas parcerias. “Não vejo esse 
movimento como tendência, mas 
como erros causados por riscos 
financeiros mal equacionados. 
Os gestores, interessados em au-
mentar seu bônus, simplesmente 
acham que agregar faturamento 
melhora a performance do grupo 
como um todo”, diz. E o consultor 
da SPGA avisa: “Há outras parce-
rias em revisão”.

A mais recente dessas se-
parações aconteceu no fi nal de 
agosto, com o anúncio de que 
a Bullet recomprou os 60% das 
ações adquiridas pela McCann-
Erickson Worldwide, controlada 
pelo grupo Interpublic, em 2000. 
Fernando Figueiredo, CEO da 
Bullet, diz que os seis anos da 
associação trouxeram um gran-
de aprendizado para sua agência 
de marketing promocional e 
também ao plano empresarial. 
“Não me arrependo da parceria. 
O momento em que resolvemos 
acertá-la era de buscarmos ser 
mais do que bons publicitários. 

Divórcios multinacionais
Contemporânea, Eugenio e Bullet protagonizam casos mais recentes de  movimento 
de término de sociedades entre empresas brasileiras e grupos internacionais
Robert Galbraith

Acreditávamos que uma asso-
ciação forte nos levaria a ser 
também competentes como 
empresários”, diz Figueiredo.

Enquanto naquela época a 
palavra de ordem era integração, 
hoje a fusão é que tem dominado o 
noticiário do meio, já que as fron-
teiras entre as disciplinas são cada 
vez menores, diz ele. No que tange 
a isso, o CEO da Bullet diz que o 
novo cenário de mercado indicou 
que a retomada do vôo solo seria 
mais produtiva. “Acabou a divi-
são entre below e above the line. 
Sentimos que, com nosso antigo 
parceiro, não teríamos capacidade 
de voar tão alto quanto acredito 
que será o futuro do marketing 
promocional”, explica. 

A necessidade de mais auto-
nomia sobre seu negócio ajudou a 
amadurecer a idéia da separação. 
“Sempre tive a Bullet nas minhas 
mãos e quis poder tomar minhas 
ações com mais autonomia. 
Essa é a grande diferença entre 
empresas de donos e de acio-
nistas”, compara Figueiredo. Os 
primeiros frutos já estão para ser 
colhidos: “Três clientes que perdi 
na associação, por conta de con-
fl itos com o Interpublic, ligaram-
me após a notícia da dissociação 
para discutirmos a retomada dos 
negócios”, revela, ainda sem citar 
quais são as empresas. 

Separada no Rio
A Contemporânea, que anun-

ciou em janeiro o fim de sete 
anos de associação —também 
com o grupo Interpublic —, 
passou por uma reestruturação 
para se readequar ao modelo 
independente de atuação, livre 
dos custos e das exigências legais 
para atuar em um conglomerado 
com ações em bolsas interna-

cionais. Armando Strozenberg, 
presidente da agência, faz um 
balanço positivo da sociedade e 
não acredita que o fi m dela esteja 
atrelado a qualquer tendência 
ou onda de dissociações. “Cada 
história é uma história. Não me 
parece nada conjuntural ou de 
ordem macroeconômica. Nosso 
caso e o da Bullet, que estava 
associada ao grupo McCann-
Erickson Worldwide, decorrem 
de um momento de reestrutu-
ração global do Interpublic”, diz 
Strozenberg, garantindo que 
tudo transcorreu sem traumas e 
dentro dos procedimentos legais, 
sem confl ito algum. 

O presidente da Contempo-
rânea lembra que, na ocasião da 

associação, anunciada em dezem-
bro de 1998, havia de fato uma 
onda de grandes investimentos 
externos em empresas nacionais. 
“Aquele boom do fi nal dos anos 
90 e início de 2000 passou. Hoje 
não há uma limitação de capitais 
maior do que naquela época. Não 
vejo como rejeição ao País, mas 
o momento dos grandes inves-
timentos passou. Os novos são 
pouquíssimos”, avalia. 

Entre os principais benefícios 
da associação, Strozenberg diz 
que operações de venda como 
a da Contemporânea garantem 
dividendos futuros aos sócios 
que se capitalizam e também 
podem garantir aposentadorias 
tranqüilas. “A experiência de tra-
balhar com grupos multinacionais 
também ensina as melhores prá-
ticas gerenciais no mundo, além 
da oportunidade de conhecer 
profissionais de ótimo padrão, 
agregando à sua empresa algu-
mas técnicas em áreas em que o 
Brasil está apenas começando”, 
avalia Strozenberg. 

Diferentemente de casos em 
que as multinacionais têm quase 
controle total sobre a operação, o 
empresário acha que sua agência 
pode manter a independência no 
dia-a-dia respeitando, porém, di-
retrizes estratégicas. A principal 
delas, por exemplo, foi limitar 
sua atuação no Rio de Janeiro 
e deixar uma rentável operação 
que já ocorria em São Paulo, algo 
que não seria feito em condições 
normais. Outro benefício que 
não aconteceu foi o alinhamento 
de contas. Não que tivesse sido 
prometido, mas aconteceu com 
outras agências da Interpublic 
no Brasil, mas não com a Con-
temporânea. “Éramos a quarta 
agência”, diz ele.

O sonho da associação com 
uma multinacional também não 
teve um fi nal feliz para Maurício 
Eugenio, que desfez recentemen-
te sua associação com a DDB, 
após quase quatro anos. “Estava 
escrito que um dia a Eugenio te-
ria um sobrenome internacional. 
Fazia sentido naquele momento, 
sempre foi meu desejo e só me 
associando para saber como 
seria”, diz Maurício. Ele lembra 
que Affonso Serra foi quem fez a 
intermediação na ocasião, visan-
do sinergia com a DM9DDB, em 
que era presidente. 

A expectativa de trabalhar 
perto de Guga Valente e Nizan 
Guanaes também foi um dos 
atrativos, mas no dia-a-dia a pro-
ximidade não foi a esperada. “As 
nossas expectativas acabaram 
não se concretizando em termos 
de geração de negócios. Assim, o 
rompimento foi resultado dessa 
frustração, mas sem problemas. 
Foi uma ótima experiência ter 
sido multinacional, mas vivo 
melhor após essa separação”, diz 

Sete fatores que desgastam 
relações com multinacionais

• Não-alinhamento de contas 
internacionais

• Restrições quanto à 
participação em concorrências

• Restrições quanto à atuação 
regional

• Pouca interatividade com os 
executivos estrangeiros

• México muitas vezes priorizado 
em relação ao Brasil

• Difi culdades de adaptação ao 
padrão internacional de balanço 
fi nanceiro

• Hierarquias complexas que 
complicam processos decisórios

Maurício, anunciando que o fatu-
ramento de sua agência crescerá 
40% neste ano. Ele destaca nesta 
nova fase a sua fi lial no Rio de 
Janeiro, onde concentra fortes 
negócios no ramo imobiliário, 
atendendo Cyrela RJZ, Carvalho 
Hosken, Wrodel, W3 e Klarcom. 
Durante a associação com a DDB, 
o atendimento era feito através 
da fi lial da DM9DDB no Rio. 

A mais recente parceria é na 
Bahia, com a agência local SLA. 

“Teremos 35 lançamentos imobi-
liários neste semestre e vencemos 
cinco das sete concorrências de 
que participamos por produtos 
farmacêuticos. Nesse ritmo, acre-
dito que estaremos entre as dez 
maiores em dois anos”, aposta. 

Após a ruidosa separação en-
tre JWT e Master, em agosto de 
2004 — depois de três anos de 
associação —, por conta de con-
fl ito de contas após a conquista 
do HSBC pela multinacional, a 
agência paranaense anunciou no 
dia 18 que o grupo WPP estava 
assumindo os 49% das ações que 
eram de sua controlada. Segundo 
declarações de Antônio Luiz de 
Freitas, presidente da Master, o 
movimento é apenas uma estra-
tégia comercial do seu parceiro 
internacional, que confirma a 
independência operacional da 
agência sediada em Curitiba. As 
conversações para a transferên-
cia das ações tiveram início há 
cerca de dois anos, depois que 
a JWT inaugurou seu escritório 
na capital paranaense.

Guerreiro: “Gestores acham que agregar faturamento 
melhora a performance do grupo como um todo”

Figueiredo: “Acreditávamos que uma associação forte 
nos levaria a ser competentes como empresários”

Strozenberg: “Não vejo como rejeição ao País, mas o 
momento dos grandes investimentos passou”

Eugenio: “Foi uma ótima experiência ter sido 
multinacional, mas vivo melhor após a separação”
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