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Qual o melhor momento  
para vender sua agência?

Conforme explicado em meu 
último artigo (Meio & Mensagem, 
edição 1.424, de 30 de Agosto), para 
o comprador, o valor real de uma 
agência repousa no futuro. Essa é 
a razão pela qual a grande maioria 
das negociações de compra/venda 
é feita com base no desempenho da 
empresa, em um período que, em 
geral, inclui o ano do fechamento 
da transação e dois ou três anos 
seguintes (“período do earnout”). 
Também nesse artigo expliquei que 
a fórmula usual para encontrar o 
valor de uma agência consiste na 
aplicação de um múltiplo “x” sobre 
a média dos lucros nesse período 
de earnout.

Por isso, no planejamento de ven-
da de uma agência, a determinação 
do momento certo para efetivar o ne-
gócio é muito importante. É preciso 
levar em conta vários aspectos, além 
da idade dos donos e a maturidade 
do negócio, e dois deles são funda-
mentais: a situação do mercado num 
período determinado e o ciclo do 
negócio da própria agência.

A hipótese clássica é que seria 
melhor vender a agência quando o 
mercado está aquecido, já que, se 
vender na baixa, não há possibilidade 
de maximizar o valor para o dono. 
Mesmo que essa hipótese tenha algu-
ma porção de verdade, a realidade não 

é necessariamente tão clara assim. 
Basta pensar nas vendas de agências 
da primeira metade do ano de 2008, 
imediatamente antes da crise global. 

Geralmente, os consultores reco-
mendam aos vendedores a geração de 
lucros consistentemente crescentes 
durante o período das negociações. 
Desta maneira, seria possível negociar 
partindo de uma posição mais forte e o 
valor da venda seria maximizado.

Porém, é possível afirmar que a 
grande maioria daqueles que ven-
deram as suas agências em 2007, 
considerado um bom ano, teve o 
seu earnout afetado pelos eventos 
do fim de 2008. Provavelmente 
receberam ou receberão um valor 
menor que o projetado no começo 
das negociações.

Por outro lado, curiosamente, 
aqueles que demoraram a vender 
na época das vacas gordas possi-
velmente não perderam o bonde, 
ao contrário. Por exemplo, se o ano 
2009 foi tomado como ano-base para 
o cálculo do valor do negócio, mes-
mo com a receita e os lucros redu-
zidos pelo efeito da crise mundial, o 
valor ao final do período do earnout 
será seguramente superior àquele 
da transação fechada em 2007, 
mesmo com um pagamento inicial e 
um múltiplo menores. Os aumentos 
significativos da atividade publicitá-

ria no Brasil nos últimos trimestres 
corroboram essa afirmação.

Com frequência se escuta uma 
ideia errada sobre a definição do 
momento ideal no ciclo do negó-
cio para concretizar a sua venda. 
Existe uma tendência natural em 
acreditar que o melhor momento 
para vender é no auge do ciclo da 
vida da empresa, quando os lucros 
estão maximizados e a perspectiva 
de que um múltiplo alto gerará um 
valor estratosférico. 

Porém a realidade em geral é 
diferente. Um comprador astuto 
provavelmente vai detectar com 
rapidez que o negócio está chegando 
a um ponto no qual o crescimento 
vai cessar, como ocorre em todos os 
ciclos de um negócio. Especialmente 

se esse crescimento for forçado 
pela gerência, mediante decisões 
agressivas de redução de custos que 
maximizem os lucros em curto pra-
zo, afetando o desempenho futuro. 
No caso de agências de publicidade, 
esse mesmo comprador vai descon-
siderar a existência de um aumento 
consistente nas compras de mídia 
como um indicador plausível do cres-
cimento do negócio. Como sabemos, 
o importante é o nível da receita atre-
lada a esses investimentos em mídia, 
que sofre a pressão permanente dos 
clientes pela sua redução.

Diante desta situação, um com-
prador não estará disposto a pagar 
um múltiplo alto. Na realidade, pro-
vavelmente, ele vai querer aplicar um 
fator de desconto, desconsiderando o 

tamanho dos lucros nesse momento. 
Esse desconto vai refletir o risco de 
não obter um ROI apropriado, o qual, 
como qualquer outro tipo de investi-
mento, normalmente virá atrelado ao 
crescimento do negocio.

Por outro lado, em geral não é 
uma proposta atraente vender um 
negócio com menos de três ou quatro 
anos de vida, com muito espaço para 
crescimento dos lucros, e ainda sem 
um sólido histórico de desempenho.

Portanto, a decisão de vender no 
meio do ciclo do crescimento do ne-
gócio deveria ser a mais apropriada, 
já que isto talvez crie ótimas condi-
ções para obter um prêmio no com-
puto da fórmula do valor da empresa. 
Neste caso, o comprador vai ter o 
conforto do bom desempenho com 
lucros e crescimento consistentes, 
ao lado de uma sólida estratégia de 
desenvolvimento. O gráfico ao lado 
expõe isto de maneira simples.

Isto que foi exposto de forma 
muito simples é de fundamental 
importância no momento de avaliar a 
venda de uma agência, porque talvez 
não exista outra decisão empresarial 
tão irrevogável como esta. No fim 
das contas, provavelmente nenhuma 
outra atividade empresarial demanda 
mais estudo, análise, discernimento e 
habilidade que o processo de decisão 
de venda de um negócio.

TARDE DEMAIS
Lucros máximos 
já aconteceram

ÓTIMO MOMENTO
Lucro sólido e 
crescimento 
asseguram um 
valor alto

MUITO CEDO
Performance ainda não comprovada
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1434, p. 24, 8 nov. 2010.




