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Franceses devem ficar com 49% da agência  
 
O grupo francês Publicis deve anunciar na semana que vem a aquisição da agência Talent, de 
Júlio Ribeiro. 
 
A Folha apurou que o negócio deve ser fechado em R$ 250 milhões (US$ 150 milhões). O valor 
é inferior ao que se especulava no mercado (US$ 200 milhões), mas, ainda assim, um prêmio 
alto para uma agência que no ano passado obteve uma receita bruta de R$ 100 milhões. 
 
"É um prêmio pelo nome do Júlio Ribeiro", diz uma fonte do setor. 
 
O grupo deve anunciar a compra de 49% do capital da Talent. Porém, os franceses querem o 
controle da agência e devem concluir a aquisição da totalidade das ações nos próximos meses. 
O valor de todo o negócio seria US$ 150 milhões. 
 
Comandada por Ribeiro e pelos sócios José Eustáchio e Antônio Lino, a Talent é uma das três 
grandes agências brasileiras que permanecem sob controle nacional. As outras são 
Fischer+Fala! (grupo Totalcom, de Eduardo Fischer) e Africa (grupo ABC, de Nizan Guanaes). 
 
A Talent é a 16ª maior agência do país em compra de mídia (R$ 312 milhões), mas é 
conhecida por uma rentabilidade acima da média do mercado. 
 
Com a aquisição, o Publicis passa a intermediar um orçamento de compra de mídia superior a 
R$ 1 bilhão. Apesar de ganhar participação, o grupo francês permanece como o terceiro 
colocado no país, atrás da líder WPP (dona das agências Y&R, JWT e Ogilvy) e da Omnicom 
(AlmapBBDO, DM9DDB e Lew Lara/TBWA). 
 
A WPP também entrou na disputa pela Talent, mas desistiu há cerca de dois meses. 
 
Pouco depois de desistir do negócio, o presidente da WPP, Martin Sorrell, declarou, durante 
entrevista no final de agosto com analistas sobre o balanço da empresa, que havia uma 
"corrida maluca" por compras no Brasil. 
 
Procuradas, Publicis e Talent não quiseram comentar. 
 
CABORÉ 
 
As agências F/Nazca, Almap BBDO e Ogilvy são as finalistas do prêmio Caboré na categoria 
Agência de Propaganda do Ano. O vencedor do prêmio, dado pelo "Meio & Mensagem", será 
anunciado em 6 de dezembro. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 2 out. 2010, Mercado, p. B7. 


