
No radar dos investimentos
Bom momento faz aumentar o assédio dos fundos gestores de recursos ao mercado publicitário brasileiro
Alexandre Zaghi Lemos

O mercado brasileiro de 
agências e produtoras publici-
tárias tem despertado interesses 
em um maior número de fundos 
de investimentos. O movimento 
relativamente recente teve seu 
ápice em setembro com a com-
pra pelo Gávea Investimentos, 
criado pelo ex-presidente do 
Banco Central, Armínio Fraga, 
de pouco mais de 20% do Grupo 
ABC (ex-Ypy), que já tinha o fun-
do Icatu como sócio desde 2002, 
quando a holding foi inaugurada 

por Nizan Guanaes, Guga Valen-
te e DDB Worldwide.

Entretanto, esse é apenas 
o caso mais visível da maior 
proximidade entre gestores de 
recursos e donos de agências e 
produtoras. Nos bastidores são 
intensas as conversações entre os 
investidores interessados em co-
nhecer melhor esse ramo da eco-
nomia nacional e os empresários 
da publicidade ávidos por embar-
car nessa atrativa modalidade de 
alavancagem financeira.

“Há analistas especializados 
no mercado de comunicações em 
todos os grandes bancos interna-
cionais. Eles estão olhando com 
muita atenção para a América 
Latina porque os Estados Unidos 
e a Europa não vão avançar mais 
a taxas muito elevadas. O grande 
crescimento virá do chamado 
Bric (Brasil, Rússia, Índia e 
China)”, aposta Guga Valente, 
presidente do Grupo ABC.

“As transações recentes de-
monstram o interesse dos fundos 

por este mercado. Já fizemos 
algumas sondagens, gostamos do 
setor, mas não chegamos à due 
dilligence (auditoria que ge-
ralmente precede a compra de 
participação)”, confirma Mário 
Malta, sócio no Brasil do norte-
americano Advent International, 
um dos que rondam a indústria 
da propaganda (ver quadro com 
outros exemplos na pág. 47).

Mais dispostos a correr riscos 
em busca de maior probabilidade 
de ganho, os paqueradores são 

os fundos de private equity. “O 
mercado investidor brasileiro 
está ávido por oportunidades. 
Existem hoje no Brasil mais 
recursos disponíveis do que 
opções de onde investir. Se bem 
estruturadas, as empresas de pu-
blicidade podem ser analisadas 
como alternativas e até se mos-
trarem bastante atrativas”, prevê 
Marcelo Smarrito, vice-presi-
dente da Synapsys e consultor 
do site Investidor Hoje, onde 
compartilha sua experiência no 
mercado financeiro, acumulada 
em passagens por Unibanco e 
Ágora Corretora, entre outras.

A atuação dos gestores de 
private equity segue um rito bá-
sico que começa com a reunião 
de dinheiro de vários investido-
res para compra de participação 
acionária em empresas de capital 
fechado, passa pelo financiamen-
to aos empresários gestores, 
auxílio na melhora da gestão 
e detecção de oportunidades 
de negócios, com vistas a uma 
futura saída rentável — ou seja, 
revenda a um preço maior. “O 
fundo sempre está no negócio de 
passagem, por isso não tem in-
teresse em comprar participação 
em uma empresa estável, mas só 
naquelas que têm potencial de 
crescimento”, frisa Valente. 

Tempo de bonança
Como a propaganda é um dos 

setores que cresce quando a eco-
nomia nacional vai bem — como 
ocorre agora —, é natural que 
o setor também sinta os efeitos 
positivos da fase de bonança. “O 
Brasil como um todo está mais 
atraente hoje que há cinco anos. 
Além disso, como os fundos de 
private equity buscam empresas 
com potencial de crescimento, 
é natural que estejam olhando 
com atenção para o mercado de 
comunicação, que no mundo todo 
tende a crescer mais que o PIB”, 
opina Francisco Mesquita, presi-
dente do Grupo Total, admitindo 
o aumento recente no assédio dos 
gestores de recursos.

Quem já conseguiu surfar 
nessa onda positiva foi o A1 
Group, presidido por seu maior 
acionista, Roberto Guarnieri. 
Atuando há 11 anos no mercado 
interativo brasileiro, a agência 
está formando uma rede inter-
nacional que já conta com bases 
em Portugal, Argentina, Chile 
e Peru, e tem pretensões de 
aportar em breve na Espanha, 
no México e nos Estados Unidos. 
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Para financiar sua expansão, 
o grupo montou um escritório 
financeiro em Nova York para 
captação de recursos vindos 
de fundos de investimentos e 
instituiu um conselho global de 
administração, presidido por 
Raul Rosenthal, que dirigiu em-
presas como American Express, 
TVA e Directv. “Procuramos o 
mercado de capitais porque or-
ganicamente não atingiríamos a 
escala desejada”, frisa Guarnieri. 
Sua empreitada vem obtendo 
êxito, já que no escritório do 
Peru o grupo conta com parceria 
de fundos locais. Além disso, um 
fundo internacional sediado nos 
Estados Unidos comprou partici-
pação minoritária na holding A1 
Group, que reúne todas as cinco 
agências em funcionamento. 

Os avanços conquistados 
por Guarnieri e seus sócios de-
notam uma tendência que deve 
se intensificar nos próximos 
anos. As agências especiali-
zadas, sobretudo as digitais, 
embora não tenham o porte das 
de propaganda tradicional, são 
terreno fértil para os fundos de 
investimentos na medida em que 
têm grande potencial de cresci-
mento. Todavia, para entrar na 
ciranda internacional dos ges-
tores de recursos profissionais, 
os empresários do mercado pu-
blicitário terão de se acostumar 
com abordagens técnicas. “Esses 
investidores avaliam o negócio 
sem paixão e sem emoção. Por 
outro lado, ajudam não só com 
o capital, mas com inteligência”, 
avisa Guarnieri. 

Portas de saída
Embora esse tipo de investi-

mento seja feito para retorno a 
longo prazo, desde o momento 

Há grande diversidade de fundos de pri-
vate equity atuantes no mercado brasilei-
ro. Conheça alguns dos que já realizaram 
investimentos em agências e produtoras 
ou demonstraram interesse em fazê-lo.

Sempre atentos

Atuando no Brasil desde 1997, sua mais recente tacada foi a 
compra em outubro do Grupo Viena, focado no mercado de restau-
rantes e cafés. Desde 1984 já investiu em cerca de 500 empresas, 
em 35 países. Só na América Latina administra ativos da ordem de 
U$ 5,8 bilhões.

Gerido pelo administrador Márcio Camargo e pelo economista 
Marcelo Faria de Lima, que já foi sócio da agência Eugenio, o fundo 
tem participações na Metalfrio (sua mais recente aquisição), na 
imobiliária Abyara, na grife Le Lis Blanc, na Neovia Telecomunica-
ções e na Produquímica.

Opera desde 1993 procurando negócios que propiciem retorno 
real acima de 20% ao ano. Em 1997, foi um dos investidores do 
grupo que lançou o jornal esportivo Lance, no qual manteve 
participação ao redor de 15% até 2003. Declara administrar um 
patrimônio de cerca de R$ 1,8 bilhão.

Criado em 2003 pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, 
já soma investimentos de US$ 800 milhões em empresas de ramos 
distintos. Em maio participou da compra da CIE (atual Time For 
Fun). Em setembro adquiriu cerca de 20% do Grupo ABC (ex-Ypy), 
por cifras que giram em torno de US$ 35 milhões. Prova de que os 
investimentos de private equity são arriscados foi o revés sofrido 
no início de novembro com o naufrágio da companhia de aviação 
BRA, 11 meses após receber aporte de US$ 130 milhões de alguns 
fundos, dentre os quais o Gávea.

Controlado pelos irmãos Kathy e Luís Antônio Almeida Braga, tem 
participações em diversas empresas, incluindo a Conspiração Fil-
mes (desde 1997) e o Grupo ABC (desde 2002), além de ter ajudado 
a viabilizar o jornal Lance e as agências DM9 (em sua segunda 
fase, ao lado de Nizan Guanaes e Guga Valente) e Loducca, ambas 
atualmente na holding ABC.

Fundado em 1994 por Daniel Dantas, após sua saída do Icatu, com-
prou participações em grandes empresas, como a Brasil Telecom. 
Outro importante empreendimento foi a criação do iG, ao lado 
da GP Investimentos, em um projeto que incluiu a passagem de 
Nizan Guanaes pela presidência do portal. Recentemente chegou 
a negociar a compra da Editora Três. No início do ano, um grupo 
de investidores oriundos do Opportunity vendeu suas ações da 
AgênciaClick para o grupo inglês Aegis.

em que entram em um negócio 
os fundos ficam de olho nas por-
tas de saída, também chamadas 
de “evento de liquidez”. No caso 
de agências e produtoras isso 
se dá de três formas principais: 
revenda da participação para os 
sócios-gestores originais; repas-
se das ações para terceiros, ge-
ralmente grupos multinacionais; 
ou oferta pública inicial de ações 
em bolsa (IPO, sigla em inglês 
para a expressão Initial Public 
Offering).

Não há regra sobre o tempo 
médio de permanência de um 
fundo de investimento em uma 

empresa. “O natural é que per-
maneça no negócio por cerca de 
cinco anos, período suficiente 
para agregar valor. Entretanto, 
o que se vê na prática são exce-
ções. Na Brasif (dona das lojas 
Duty Free e atualmente con-
trolada pela Dufry), entramos 
em março de 2006 e fizemos o 
IPO em dezembro do mesmo 
ano. Por outro lado, há empresas 
no portfólio do Advent há mais 

de dez anos”, conta Malta. 
Até hoje, os poucos casos 

de participação de fundos em 
empresas brasileiras de publi-
cidade terminaram com venda 
para multinacionais. Em 1989, 
o Icatu financiou a compra por 
Nizan Guanaes e Guga Valente 
da marca DM9, de Duda Men-
donça, e a instalação da nova 
agência no mercado paulistano. 
O fundo, que no início detinha 
70% da empresa, rentabilizou 
seu investimento em 1997 com 
a venda do controle acionário 
para o Grupo DDB. Desde 2002, 
o Icatu é novamente parceiro 
de Guanaes e Valente no Grupo 
Ypy, recentemente renomeado 
como ABC.

No início do ano, em um pro-
cesso parecido, o fundo gerido 
por André Carvalho e integrado 
por investidores oriundos do 
Opportunity vendeu sua parti-
cipação na AgênciaClick para 
a rede Isobar, do grupo inglês 
Aegis. A entrada do Opportuni-
ty se deu por um fundo criado 
especificamente para esse fim: 
o NG9, dividido com os sócios 
Nizan Guanaes e Guga Valente, 
dupla que deixou esse negócio 

em 2005. Analistas de mercado 
avaliam que, em quatro anos, o 
investimento feito na Agência-
Click foi multiplicado por seis 
— prova do potencial das agên-
cias interativas.

Outro caso de realização 
do investimento acaba de se 
dar com a venda do controle 
acionário da Lew’Lara para a 
TBWA, incluindo a participação 
na agência brasileira que estava 
nas mãos da Prax, embora a 
holding não seja exatamente um 
fundo de investimentos, já que é 
controlada pelos três sócios ori-
ginais da W/Brasil: Washington 
Olivetto, Gabriel Zellmeister e 
Javier Llussá Ciuret. Entretanto, 
neste caso o retorno também foi 
inspirador para os que buscam 
oportunidades no mercado pu-
blicitário. Nos nove anos em que 
a Prax manteve 40% da Lew’Lara 
a agência multiplicou seu tama-
nho por seis, a ponto de ostentar 
hoje mais que o dobro do fatura-
mento da W/Brasil, agência que 
originou a holding.

Guga Valente, do Grupo ABC: “Fundo sempre está de passagem 
e só tem interesse em empresa com potencial de crescimento”

Segundo Francisco Mesquita, do Grupo Total, movimentação
dos fundos deve-se ao fato de esse mercado crescer mais do que o PIB

Roberto Guarnieri avisa que investidores avaliam os negócios 
sem paixão e sem emoção, mas agregam inteligência
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Anúncio

aFonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1287, 3 dez 2007. Negócios, p. 50-51.


