
Bastidores 
Armando Ferrentini 
 
1. A compra da Talent pela Publicis (49% já fechados e pagos, mais 11% para serem fechados 
e pagos em julho de 2011 e os restantes 40% em três anos a partir dessa data), que envolveu 
também a QG, começou no dia 9 de junho de 2009. 
 
Orlando Marques, presidente da Publicis no Brasil, encontrou-se nesse dia com Flavio A. Corrêa 
– o “Faveco” – que presidiu por alguns anos a Standard e depois a Standard/Ogilvy no 
mercado brasileiro, propondo a sua contratação como consultor de uma operação de aquisição 
de controle acionário de uma agência de porte e ainda genuinamente nacional. 
 
O mercado já não possuía muitas agências ditas grandes com essa característica (e hoje ainda 
menos com a W incorporando-se à McCann e, agora, a Talent adquirida pela Publicis, embora 
mantendo a sua operação independente), motivo pelo qual apenas duas delas foram focadas: 
a DPZ e a Talent. 
 
Segundo nossas fontes, ambas estariam conversando com o Grupo WPP (Martin Sorrell), mas 
“Faveco” intuiu que a Talent reunia a melhor oportunidade de uma abordagem em nome da 
Publicis. 
 
Surpreendentemente, o interesse do grupo francês foi bem recebido por Julio Ribeiro e seus 
pares, a ponto de aceitarem o convite para uma ida a Paris, agora já no inverno do ano 
passado no Hemisfério Norte. 
 
Em uma primeira reunião de aproximadamente quatro horas com a cúpula da Publicis, Ribeiro 
e outro diretor da Talent impressionaram-se com o que viram e o que lhes foi acenado, 
desfazendo já nesse encontro inicial restrições de ordem pessoal que tinham dos franceses, 
principalmente em decorrência do relacionamento anterior destes com a Norton da família 
Alonso. 
 
Como curiosidade, o registro nesse episódio de que as passagens aéreas para a viagem a 
Paris, oferecidas pela Publicis, foram recusadas, sendo patrocinadas pela própria Talent. 
 
A partir daí, a temperatura da negociação elevou-se, sendo desde então obedecido à risca 
pelos franceses um pedido especial de Ribeiro: a sede das operações desse possível (e agora 
celebrado) casamento deveria situar-se fora do Brasil e de preferência em um ponto de 
distância aproximada tanto de São Paulo como de Paris. 
 
De comum acordo, foi eleito o escritório da Publicis em Miami, para onde “Faveco” levou 
pessoalmente o primeiro lote de documentos solicitados pelos advogados e analistas da 
Publicis. 
 
O exame dos mesmos só fez aumentar o interesse dos franceses pela Talent, sendo Maurice 
Lévy, presidente da Publicis, aconselhado a fechar com urgência o negócio, considerado 
verdadeiro achado pelos experts e com viés ainda mais promissor diante do fortalecimento da 
economia brasileira. 
 
Nessa altura das negociações, a Estáter foi contratada pelas partes em substituição a Flavio 
Corrêa, em virtude do avanço do projeto e das exigências que o mesmo apresentava a cada 
dia: estava sendo adquirida uma agência de R$ 1 bilhão de faturamento em 2009 e com uma 
receita estimada entre R$ 90 e R$ 100 milhões nesse período (o número correto é mais 
próximo deste último). 
 
Quanto ao valor da operação, estima-se em cerca de US$ 110 milhões no total, com 
pagamentos nas três etapas descritas na abertura deste texto. 
 
Para se ter uma ideia do que representa essa cifra nos meios publicitários brasileiros, pode-se 
lembrar da venda da MPM à Lintas, que embora em um passado já distante, alcançou algo 



entre US$ 20 e US$ 25 milhões (e se tratava da primeira agência brasileira no ranking de 
faturamento durante cerca de vinte anos seguidos). 
 
Além dos ganhos diretos com a Talent no Brasil, o Grupo Publicis terá a seu favor os resultados 
da economia de escala, decorrentes de operações comerciais que passarão a se realizar em 
conjunto com a sua unidade instalada no Brasil. Este ano, a Publicis Brasil espera alcançar R$ 
90 milhões de receita, o que a aproxima da sua nova irmã Talent. 
 
Os especialistas de compras de ambas a esta altura já têm seus cálculos prontos sobre os 
ganhos advindos da soma dessas duas poderosas forças. 
 
Detalhe importante dessa bem-sucedida operação é o fato dos principais clientes da Talent 
terem se transformado alguns em grandes exportadores e outros acelerando atividades no 
exterior e, portanto, necessitando de uma agência verdadeiramente transnacional, como agora 
é a nova Talent. 
 
2. O ministro Franklin Martins (Secretaria de Comunicação) está viajando pela Europa, a fim 
de convidar pessoas físicas e jurídicas a participarem no mês que vem de um seminário no 
Brasil sobre regulação da mídia. 
 
O atual governo – que pode estar com os seus dias contados até 31 de dezembro – não 
desiste de controlar os meios, embora desminta isso sempre que perguntado a respeito. 
 
É assim que se enfraquece a democracia: com firulas das autoridades, que com esse objetivo 
não costumam dizer o que pensam e com os ataques continuados à imprensa, visando 
desqualificá-la perante a população. 
 
Já vimos esse filme inúmeras vezes anteriormente. 
 
3. Márcia Cavallari, diretora do Ibope, em artigo muito bem escrito e publicado no Estadão de 
sexta (8/10), faz a defesa das pesquisas eleitorais, antepondo-se às críticas que emergiram na 
mídia logo após conhecidos os resultados do 1º turno das eleições. 
 
Inteligente e culta, além de saber lidar com expertise do seu métier, Cavallari, entretanto, não 
convence. E não convence porque os fatos estão contra a sua argumentação. 
 
É obvio que as pesquisas – realizadas por institutos sérios como o Ibope – mais acertam do 
que erram. Mas, desta feita, por motivos ainda não apurados, apresentaram alguns erros que, 
em se tratando de números, fica impossível justificar. 
 
Se 2 mais 2 são 4, como diziam nossos avós, 47 não é 51 e muito menos 55, como chegou a 
ser divulgado, mesmo levando-se em conta os 2% de margem de erro para cima ou para 
baixo. 
 
Dizer que “na eleição presidencial, o Ibope acertou a posição dos candidatos”, é sair pela 
tangente. A eleição presidencial foi a principal das que se realizaram no dia 3 em todo o País. E 
provavelmente a única delas verdadeiramente importante, diante do que representa e do 
desprezo que a população tem nutrido pelas demais, a ponto de oferecer quase 1,5 milhão de 
votos a Tiririca, que chocou muita gente, sem perceberem que a leitura é outra: uma espécie 
de vingança contra a classe política e o sistema de eleições vigente. 
 
Não podendo mais desabafar nas cédulas de papel, como antigamente, o eleitor revoltado 
escolhe Tiririca como o seu melhor, diante do que presencia diuturnamente nos quatro anos 
que separam uma eleição desse tipo da seguinte. 
 
Voltando às pesquisas, houve erro, sim, provavelmente não na metodologia, mas na sua 
execução, com pessoal talvez menos preparado do que já nos foi dado a ver. 
 



A melhor resposta de Márcia Cavallari às criticas é lutar desbravadamente para que as 
próximas pesquisas sobre as eleições de 31/10 (2º turno) confirmem com maior exatidão os 
resultados finais, mesmo sendo apenas tendências, como ela afirmou e repetiu no seu belo 
texto. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 out. 2010, p. 2.  


