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Com taxas de crescimento na casa dos dois dígitos ao ano, empresas da área de comunicação 
como promoção no ponto-de-venda, eventos, relacionamento com cliente, ou marketing direto 
viraram alvo da cobiça de grandes grupos de publicidade. O movimento mais recente vem do 
Publicis que está investindo US$ 2,2 milhões para lançar no Brasil a Dialog braço do grupo 
francês para o chamado bellow the line (ações de marketing fora da publicidade tradicional).   
 
E o Publicis não vai ficar por aí. Segundo fontes do mercado, os franceses estão à procura de 
empresas brasileiras para aquisições. A idéia é lançar, ainda neste ano, outras duas 
companhias que também fazem parte do grupo: a Digitas e a Modem Media ambas de 
publicidade para internet e telefone celular. Em vez de iniciar uma operação do zero, os 
franceses querem comprar empresas brasileiras já estruturadas nestas áreas.   
 
No caso da Dialog a opção foi iniciar uma nova empresa que ficará sob o comando do 
presidente da Publicis Brasil, Orlando Marques. A Dialog já existe na Argentina, no Chile e no 
México. Neste último país, a empresa responde por 35% do faturamento e, segundo Marques, 
a meta é que a versão brasileira seja responsável por algo entre 15% e 20% da receita já no 
primeiro ano de atuação. "Não é muito porque a demanda está muito aquecida. Promoções e 
eventos são duas áreas que crescem de forma muito consistente nos últimos anos", diz 
Marques.   
 
Segundo dados da Associação de Marketing Promocional (Ampro), o setor movimentou R$ 23 
bilhões em 2007. O montante representa alta de 15% sobre o total movimentado no ano 
anterior. Já a Associação Brasileiro de Marketing Direto (Abemd) estima que o faturamento do 
setor tenha aumentado 12% em 2007 sobre o total movimentado em 2006, que somou R$ 
15,1 bilhões os dados do ano passado só serão divulgados em maio pela entidade.   
 
Outro sinal de aquecimento do setor vem da F/Nazca Saatchi & Saatchi, agência do mesmo 
Publicis Groupe. Os sócios Fabio Fernandes, Ivan Marques, Loy Barjas e Rodrigo Andrade, 
anunciaram a formação da Qu4tro, uma holding independente que vai ao mercado comprar 
empresas de marketing que não concorram com a própria F/Nazca.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dialog recebeu investimentos de US$ 2,2 milhões e Qu4tro gasta R$ 3 milhões na 
primeira aquisição  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O empreendimento é uma iniciativa dos sócios brasileiros e começou com a compra da 360º 
BTL agência de bellow the line criada há três anos e cuja receita somou R$ 18 milhões no ano 
passado. Fábio Fernandes e seus sócios compraram 51% das ações da 360º BTL numa 
transação que, segundo fontes do mercado, movimentou R$ 3 milhões. Entre os clientes da 
agência há marcas como Petrobras, Unibanco e a própria F/Nazca.   
 
Fernandes diz que criou a holding exatamente para aproveitar a alta na demanda por trabalhos 
fora da propaganda tradicional. Segundo ele, a iniciativa não inclui o sócio estrangeiro, a rede 
de agências londrina Saatchi & Saatchi, porque "eles têm outras prioridades no momento".   
 
Fernandes diz que, apesar de não haver capital internacional na Qu4tro, todos os negócios 
prospectados pela empresa serão oferecidos também à Saatchi & Saatchi. "Temos um acordo 
que impede as duas partes de ter negócios concorrentes no mercado brasileiro. Mas 
rediscutimos e nossos sócios estrangeiros concordaram em nos deixar livres para atuar em 
outras áreas. Daí criamos a Qu4tro que vai se encarregar de prospectar empresas fora do 
setor de publicidade, internet e design, que são as áreas de atuação da F/Nazca Saatchi & 
Saatchi", afirma Fernandes que prefere não dizer de quanto dispõem a nova empresa para as 
compras.   
 



O foco das aquisições, afirma ele, serão empresas de marketing direto, buzz marketing 
(empresas que disseminam a chamada propaganda boca-a-boca) e agências de propaganda 
para telefone celular.   
 
Tanto Fernandes quanto Marques, da Publicis, descartam uma possível canibalização entre as 
empresas do grupo.   
 
Fonte: Valor Econômico,São Paulo, 21 fev. 2008, Tendências e Consumo, p. B4. 
 


