
Aaquisição da digital Lov, que vem sen
do negociada desde o início do ano e 

depende apenas de detalhes burocráticos 
para ser oficializada, é apenas o primeiro 
passo concreto do presidente Renato Loes 
para tentar transformar a operação brasi
leira da Dentsu em um dos grandes grupos 
da publicidade atuantes no País. O plano, 
a ser executado em 2012, é transformá-la 
em uma holding que chegue ao final do 
ano com três a quatro empresas e um volu
me de negócios muito maior do que o am
ai, com crescimento de pelo menos 80%. 

"A Dentsu é a maior agência do mun
do e, ao mesmo tempo, o Brasil é o quar
to ou quinto maior mercado para a publi
cidade. Por isso, não faz sentido para uma 
rede dessas não estar entre pelo menos as 
15 maiores do País" justifica Loes. "Poderí
amos tentar alcançar essa meta crescendo 
de maneira orgânica, mas seria muito difí
cil. Por isso, estamos buscando aquisições" 
revela. A Dentsu fechou 2010 com compra 
de mídia de R$ 82 milhões, na 45a posição 
do ranking Agências & Anunciantes. A 15a 

colocação foi ocupada pelo grupo PPR (do
no de NBS e Quê), com R$ 407 milhões. Is
so mostra o tamanho do desafio de Loes. 

A política de aquisições tem como prio
ridade a incorporação de uma grande agên
cia de publicidade independente, das pou
cas que restam no mercado, para dar vo
lume de negócios à companhia. A meta é 
ter um acordo muito diferente do que foi 
a parceria entre Dentsu e DPZ, vigente en
tre 2004 e 2009 na Dentsu Latin America. 

Outro foco é a compra de uma empresa 
de comunicação integrada, de preferência 
que abrigue na mesma estrutura eventos, 
promoção, esportes, shopper marketing e 
trade marketing. "Seria melhor se conse
guíssemos isso em uma compra única mais 

ampla. Mas, se não conseguirmos, vamos 
adquirindo uma a uma" revela Loes. 

Além disso, é possível que a Dentsu pas
se a abrigar uma empresa específica de es
portes, que surgiria a partir da atual estru
tura especializada que já conta com alguns 
profissionais que atuam em projetos de 
ativação do patrocínio da Sony à Fifa e da 
Toyota, que chancela eventos como a Ta
ça Libertadores da América e Mundial de 
Clubes. O núcleo de esportes é liderado 
por Fabio Laudisio (ex-gerente de espor
tes e eventos da Red Bull). 

As recentes contratações reativam es
ta área esportiva na estrutura interna da 
Dentsu. Em julho do ano passado, antes 
da chegada de Loes, a agência anunciou 
o lançamento da divisão Esportes e Entre
tenimento, então comandada pelos vice-
-presidentes Marcio Leone, ex-diretor-ge-
ral de atendimento da DPZ, e Paulo Leal, 
que tinha passagens anteriores por Dre-
am Factory, Time For Fun e Mondo. Entre
tanto, após a contratação de Loes, em se

tembro de 2010, Leone e Leal deixaram a 
Dentsu. Vale lembrar que a operação glo
bal da Dentsu tem o braço Sport Division, 
que está abrindo um escritório no Rio de 

Janeiro e que tem a Fifa como cliente. Mas, 
por mais estranho que possa parecer, es
ta divisão não tem nenhuma ligação com 
a Dentsu brasileira. As naturezas da Sport 
Division e do núcleo interno no escritó
rio de São Paulo são diferentes: enquanto 
a estrutura estabelecida por Loes é foca
da em comunicação, o que inclui proje
tos de marketing esportivo e ações promo
cionais, a divisão internacional dedica-se 
a negociação de direitos de televisão, co
tas de patrocínio esportivo e licenciamen
to de produtos. 

Ent rada no varejo 
Ao mesmo tempo que traça o futuro da 

agência, Loes tem de lidar com o presente. 
O ano de 2011 deverá trazer um crescimen
to entre 12% e 15% para a operação brasi
leira, segundo o executivo. O dado mostra 
a dificuldade de crescer organicamente e 
evidencia a importância e o impacto que 
uma aquisição teria. 

Neste período, a agência teve atuação 
discreta no mercado e conquistou duas 
verbas de anunciantes japoneses: Lexus, 
marca do seu já cliente Toyota, e o projeto 
de patrocínio à Fifa da Sony, que também 
já é atendida pela casa na seara publicitária. 
"As contas foram conquistadas em concor
rências e não por conta da origem japone
sa" garante Loes. Um terceiro novo cliente, 
este brasileiro, é o Sonda Supermercados, 
porta de entrada da Dentsu para o segmen
to varejista. A Dentsu tem 104 funcionários 
no Brasil e entre seus clientes também es
tão Ajinomoto, Nissin e Embraer. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1489, p. 23, 12 dez. 2011.




