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A empresa de marketing interativo passa a fazer parte da Isobar, rede do grupo Aegis.  
 
A negociação entre a AgênciaClick e o Aegis Group foi finalizada ontem com a aquisição da 
empresa brasileira de marketing interativo. O grupo inglês, que atua na área de compra de 
mídia e pesquisa de mercado, pagará pela agência de propaganda on-line £ 15,9 milhões à 
vista, o que corresponde a R$ 65 milhões. Além disso, o Aegis vai oferecer 3,4 milhões de 
novas ações ao longo de cinco anos, diz o comunicado enviado à Regulatory News Service, da 
Bolsa de Londres.  
 
Com a aquisição, a AgênciaClick fará parte da Isobar, uma rede de serviços de comunicação 
digital. A Isobar, por sua vez, afirma que, agora, estará ativa em 34 dos 40 maiores mercados 
do mundo em penetração de banda larga. Pedro Cabral continua no comando da agência e 
passa a responder pela presidência da Isobar para a América Latina. Procurado, o executivo 
não foi localizado pela reportagem. Em comunicado, Cabral diz que o acordo é uma grande 
oportunidade para a empresa, uma vez que a AgênciaClick passa a ser uma marca da Isobar 
com atuação no continente latino-americano.  
 
A AgênciaClick, aliás, fechou o ano passado com um crescimento de 45% na comparação com 
o ano anterior. Em 2005, o aumento havia sido de 73%. Criada em 1999, a empresa é 
considerada uma das principais agências de interatividade e propaganda on-line do País.  
 
Atualmente, trabalha com escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Rio e Brasília e tem entre 
seus clientes de peso Fiat, Coca-Cola e Sadia. Nos últimos seis anos, acumulou 16 Cyber Lions 
no Festival de Publicidade de Cannes.  
 
"A aquisição da AgênciaClick permitirá que a Isobar tire vantagem das perspectivas de forte 
crescimento do mercado brasileiro", informou o Aegis, em comunicado. "A equipe 
administrativa permanecerá na empresa para conduzir a expansão contínua no Brasil e 
também coordenará o desenvolvimento da Isobar na América Latina."  
 
As empresas não revelaram detalhes da negociação. Antes da finalização do acordo, 
entretanto, a AgênciaClick era uma sociedade entre Pedro Cabral, Abel Reis e Ana Maria Nubié, 
além do Banco Opportunity. Fontes do mercado indicam que, além de continuarem atuando na 
empresa, os três executivos se mantêm como sócios da agência de propaganda on-line.  
 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 fev. 2007. Comunicação, p. C6. 
 
 


