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A busca por condições de competitividade técnica e eco
nômica de empresas de qualquer segmento de mercado é 
crescente. 

Esta reflexão é necessária para entender os impressio
nantes números de operações de fusão do mercado: entre 
janeiro e setembro de 2011, o número de associações entre 
companhias foi da ordem de 611 operações, 14% maior em 
relação ao mesmo período do ano passado. Se contar ainda 
os dias que faltam até o final do ano, o número deve bater 
800 transações. A Pesquisa de Fusões e Aquisições realizada 
pela KPMG aponta que os setores mais impactados foram 
de tecnologia da informação, com 66 negócios,- mídia e 
telecomunicações, com 44, e imobiliário, com 35. Os seto
res de alimentos, energia e empresas prestadoras de servi
ços realizaram 30 negociações cada uma. 

As transações domésticas, entre as empresas brasileiras, 
representaram 293 dos 606 acordos, contra 244 no acumula
do de 2010. O número de negociações realizadas no merca
do doméstico foi de 118 somente no terceiro trimestre, 
representando uma alta de 27% em relação ao segundo tri
mestre, com 93 transações, e de 42% em relação ao mesmo 
trimestre de 2010, quando ocorreram 83 transações. 

O mercado de propaganda não passa longe desta esta
tística. Uma busca rápida na internet aponta inúmeros casos 
de associações, fusões, parcerias, joint-ventures e outros 
acordos operacionais com datas de nascimento bem anti
gas, desde grupos estrangeiros aportando por aqui e adqui
rindo agências brasileiras até pequenos negócios que 
ganham musculatura fundindo operações e compartilhan
do clientes. 

O paranaense Grupo OM, a carioca Agência 3, as Redes 
Avalanche e SP Adag, a Rino Com e WMcann, personagens 
desta matéria, são exemplos de como uma andorinha só 
não faz verão e a junção de negócios pode aperfeiçoar ser
viços e dar longevidade aos negó. 

SHARE DE ATENÇÃO 
Há espaço no mercado para agências de todos os tama

nhos, garante Rino Ferrari Filho, presidente da Rino Com, 
lembrando que o fortalecimento de agências pequenas 

através de fusões, parcerias ou associações é sempre uma 
ótima alternativa. 

Acho que cabe aqui um destaque especial para o papel 
desempenhado pelo CENP em nosso mercado, alerta Rino 
Filho. "Acredito que esta vigilância para que não aconteçam 
condições comerciais desleais e que ninguém atue fora do 
padrão, em muito beneficia as agências pequenas e médias 
de todo o Brasil", elogia. 

Entusiasta do modelo de agência ainda gerido pelo 
dono, aquele em que o anunciante é tratado quase com 
exclusividade, Rino Filho afirma que há anunciantes para 
todos os tamanhos de agências e que o diferencial do tama
nho pode ser usado em benefício de todos. 

"Acredito que a fusão é uma ótima saída para agências 
pequenas e médias mas insisto que elas devem preservar o 
que têm de melhor: o contato direto com quem decide, a agi
lidade sem burocracia e a total dedicação ao cliente", afirma. 

Para o executivo, muitos anunciantes sofrem de "share de 
atenção", ou seja, enquanto fazem parte de uma estrutura 
multinacional ou grande, acabam por serem esquecidos em 
meio a outros clientes maiores ou de mercado mais relevante. 

Nesse sentido, uma agência de porte médio pode enten
der melhor alguns clientes e segmentos e dedicar-se na 
medida certa. "Alguns de nossos clientes já estiveram em 
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grandes estruturas e reclamavam que não tinham atenção 
devida, nem eram vistos como uma grande conta, por isso 
que eu divido o mercado em agências boas ou ruins. Não 
importa o tamanho delas", atesta. 

Apesar de defender o modelo de estruturas mais enxu
tas, porém eficazes, a própria Rino Com, para atender a 
demanda de seus clientes, buscou parcerias e associações 
para compor o leque de serviços demandados pelos clien
tes. Atuando de forma independente, as agências 
Cappucino, especializada em comunicação digital, a 
Ricardo Viveiros, de comunicação corporativa e a IX, de 
estratégia esportiva e cultural, operam em conjunto com a 
Rino Com no atendimento de alguns Jobs específicos. 

Mas esta não é a primeira vez que a Rino Com vive a 
experiência de compartilhar e somar esforços. Desde 1993 a 
agência faz parte da Icom, rede global de agências inde
pendentes que reúne 70 escritórios em 50 países, respon
dendo por aproximadamente 2 mil clientes. 

Rino Filho desde março é o presidente do grupo e tam
bém diretor regional América Latina na operação multilocal 
da Icom, gerida no país de origem dos presidentes indica
dos, sem a subordinação a qualquer matriz. 

"Sou apaixonado pelo modelo da rede. Eu tinha uma 
amiga nos Estados Unidos, na American Association of 
Advertising Agencies (Four A's) que me recomendou para 
a Icom que buscava parceiros na América do Sul. 

Lembro que uma pequena missão da Icom esteve por 
aqui no final de 92 em reunião com agências independen
tes da época, a DM9, a DPZ e a WBrasil, para explicar o con
ceito da rede. Minha amiga nos recomendou e a conversa 
foi ótima, desde o início eu vi benefício em fazer parte e 
sou um entusiasta até hoje. 

Assim como outras agências em seus países de origem, 
a Rino Com é a única agência brasileira a fazer parte da 
rede, de modo a criar uma vantagem competitiva para a 
rede e para suas associadas. 

"O maior ganho desta cooperação entre as agências da 
rede é a oportunidade de trabalhar globalmente, testar con
ceitos, assinaturas, nomes de produtos e slogans com uma 
rapidez e eficácia enormes", afirma, dizendo que basta um 

clique para colocar todos em linha com as necessidades dos 
associados. Vale destaque para ações desenvolvidas para a 
ABIC -.Associação Brasileira da Indústria do Café que viabi
lizou a cobertura da rede na geração de materiais para a 
Austrália e China, além também de Jobs desenvolvidos para 
o Convention Bureau de Orlando, promoções para Disney e 
campanhas para linha de ferramentas Tremei. 

"Este case da ferramenta foi interessante", lembra. As con
dições de nacionalização da campanha de forma legal eram 
complexas, então recriamos o filme e produzimos aqui e 
ficou muito mais barato do que nacionalizar", confidencia. 

Sobre a forma de remuneração dos trabalhos através da 
ICOM, Rino Filho explica que varia de acordo com a deman
da, sendo que até duas horas de trabalho ninguém cobra 
de ninguém. Já projetos mais elaborados ou prospecção 
contam com orçamento e prazos de realização próprios. 

Finalizando, Rino recomenda: o mundo colaborativo é 
muito mais rico. "Não importa se a operação é de fusão, 
associação ou parceria. Somar esforços é sempre a saída 
mais inteligente". 

Nascidas em 1977, tanto a Opus como a Múltipla atuaram 
no mercado curitibano durante 10 anos antes de pensarem 
em juntar os negócios. Em 1986, pouco ou nada se falava 
sobre eventos societários e José Dionísio Rodrigues, atual pre-
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sidente do Grupo OM já antevia possibilidades de crescimen
to e melhoria na qualidade dos serviços oferecidos. 

Segundo Rodrigo Rodrigues, herdeiro da agência, a pri
meira recomendação a dar a quem tem como estratégia de 
crescimento a fusão de negócios é buscar um parceiro com 
atividades e competências complementares. 

"A Múltipla tinha histórico de excelência em gestão e pla
nejamento enquanto a Opus tinha uma criação espetacular, 
daí para o casamento ser bem-sucedido foi um passo", garan
te, lembrando que o ineditismo da ação rendeu o prêmio de 
Fato do Ano no prêmio Colunistas Regional daquele ano. 

Outro detalhe que não parece tão pequenoria condução 
de negócios bem-sucedidos é o compartilhamento de valo
res éticos e vontade de crescer e operar com espírito de 
melhores práticas e honestidade. 

"Não há negócio que resista se os sócios não dançam no 
mesmo ritmo ou não gostam da mesma música, não têm o 
mesmo amor pela atividade", afirma. 

Confiança também é um ponto importante principalmen
te porque na divisão de tarefas um dos sócios terá de se res
ponsabilizar pelas contas, pela administração, pela gestão 
de todo o negócio. Mesmo que a atividade seja realizada 
em conjunto, sempre terá um sócio com mais tino comer
cial, com mais desenvoltura com os números e com os pro
cessos administrativos, daí a confiança ser imprescindível. 

Do ponto de vista prático, a fusão de negócios rapida
mente dá conta de unificar e aperfeiçoar também os proces
sos e sistemas de operação como preços, equipe, modelos 
de gestão, RH, administração e finanças, compras e outros 
quesitos inerentes ao trabalho da agência. 

Com o passar dos anos e a sofisticação dos serviços e do 
mercado, a Opus Múltipla viu a necessidade de acompanhar 
a especialização da comunicação. Já não basta só entregar 
campanhas de propaganda, é preciso ser especialista tam
bém em branding, PDV, redes sociais, fazer sites, promoções 
e uma infinidade de outras ações. Diante do sucesso da pri
meira fusão, não foi difícil optar pela modalidade ao buscar 
parceiro para os outros negócios. Daí nasceu a fusão com a 
BrainBrox (comunicação visual, embalagem e design) e tam
bém com a Housecricket, desta vez um convite para montar 

uma unidade de mkt direto, planejamento on e off-line. 
Com as três empresas, nascia a holding OM, que em toda 

sua história sempre contabilizou lucratividade da operação 
e nos negócios. A fórmula de crescimento associativo aca
bou por influenciar também parcerias com a Combo, espe
cializada em mkt promocional e com a Chutegerdeman, de 
ambientação de ponto de venda, empresa situada em Ohio, 
nos Estados Unidos, criadora do conceito de experiência do 
consumidor dentro do ponto de venda, responsável pelas 
lojas-conceito da C&A, MM e McDonalds. 

Perguntado se daria um conselho para os interessados 
em empreender negócios a partir de fusão, Rodrigo é rápi
do: "É imprescindível compartilhar valores e princípios dos 
sócios. O jeito de fazer se acomoda, mas os valores, não". 

E VIVERAM FELIZES 
Três agências. Uma de 17 anos, uma de 25 e outra de 40 

anos de mercado. A equação que poderia ser de difícil solu
ção mostra-se vitoriosa há mais de uma década. Clóvis, 
Speroni, Angelo Ferrari e Teo Drumnond reuniram suas 
experiências no atendimento de contas do mercado carioca 
e fundaram a Agência 3 em outubro do ano 2000. 

"Era uma visão comum aos três de que só seríamos com
petitivos e teríamos presença nacional se somássemos 
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esforços de nossas pequenas agências", conta Speroni. 
A iniciativa gerou uma agência de médio porte, com 44 

funcionários, inicialmente com presença regional mas hoje 
já nacional e sem perder nenhum cliente, muito menos des
pedir pessoal, relembra Speroni, reiterando que mais do 
que ativos, os três sócios compartilhavam de posturas fami
liares e profissionais similares. 

"Os três sócios originais eram de atendimento e planeja
mento, então, logo de início nos faltava um criativo, identifica
do no mercado o Alvaro Rodrigues que se integrou ao grupo 
como se dele já fizesse parte há longo tempo", conta Speroni. 

Hoje, a agência virou um grupo 3, que no ano passado 
adquiriu a Staff Propaganda mas que em 2008 já tinha cria
do uma segunda agência, a Local, para atender contas 
regionais e conflitantes das áreas de imobiliária, turismo e 
educação. 

"Ao adquirir a Staff, reforçamos a estrutura da Local, au
mentamos sua carteira de clientes e incorporamos uma 
expertise de 20 anos da Staff", explica. 

Hoje, o Grupo 3 Mais Comunicação Participações é uma 
holding com duas agências (3 e Staff) que embora perten
çam aos mesmos sócios, atuam de forma separada. 

Curiosamente, além do casamento feliz e duradouro de 
agências, Speroni conta que ainda opera também através de 
rede em 62 cidades no atendimento da Rossi Construtora. 

"A Rossi tem um programa de lançamentos populares 
que nós implementamos localmente fazendo acordos ope
racionais nas praças que receberão os empreendimentos, 
dessa forma mantemos uma imagem institucional única da 
empresa e ainda fortalecemos a parte promocional", conta. 

Entre as recomendações para um casamento longevo e 
feliz, o executivo menciona o bom senso e um ego guardado 
na gaveta para um relacionamento diário saudável e produtivo. 

REDE DE AGÊNCIAS 
No mercado de comunicação, onde as agências depen

dem mais dos talentos do que de ativos, outras formas de for
talecimento também podem contribuir para a longevidade e 
robustez do negócio. E mostram-se viáveis alternativas como 
a parceria ou a integração de serviços visando contemplar 

mais mercados e oferecer mais cérebros pensando em con
ceitos ou saídas criativas para as demandas dos anunciantes. 

Um estado com mais de 41 milhões de habitantes não é 
um único mercado. São Paulo são vários, diversos e ricos 
mercados, com diferentes perfis de comportamento de 
consumo. Por isso, a Adag, uma das mais experientes agên
cias de São Paulo, formou a Rede SP Adag reunindo sete 
agências do interior que oferecem um raio X sobre os recur
sos de cada região, tornando mais eficaz e rentável o inves
timento em comunicação e marketing no maior mercado 
brasileiro. 

Fazem parte da rede as agências Portal, de Campinas; 6P, 
de Ribeirão Preto; KMS, de São José dos Campos; 
MR\Tempo, de Bauru; AUDI, de Presidente Prudente e Cia. 
Santista, de Santos. Todas buscam integração de competên
cias profissionais sem interferir na atuação cotidiana das 
agências. 

Este formato de independência sob um mesmo guarda-
chuva, garante Roberto Varo, gestor da Rede SP Adag, traz 
benefícios como ganho de escala, otimização de recursos e 
mão-de-obra, aumento do poder de barganha com os for
necedores e aumento de know how individual. "Sem contar 
o aumento de capilaridade, agindo em novos mercados, 
atuando de forma mais abrangente em plataformas especí-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



ficas, captação de novos negócios e maior visibilidade", 
argumenta. 

Mas nem tudo são rosas, alerta o executivo, e é necessá
rio estar bastante consciente de que algumas dificuldades 
serão inerentes ao negócio como o desconforto de alguns 
funcionários com a situação, algum conflito de contas ou 
clientes do mesmo segmento, mais burocratização do que 
na atuação individual ou ainda a perda de flexibilidade 
comercial, mudança de rotina ou demora de alinhamento 
cultural, organizacional e de equiparação salarial. 

"Entretanto, entendo que é preciso diferenciar a parceria 
da fusão", explica Varo. Enquanto a parceria é algo pontual 
onde se identifica uma sinergia momentânea, mas que 
mantêm a independência das empresas, o processo de 
fusão é muito mais complexo, burocrático e demorado, no 
entanto existe troca de comando e busca de sinergias defi
nitivas. 

Questionado sobre quais os cuidados a serem tomados 
num processo de fusão, o gestor explica que "a parte mais 
importante deve ser a de preparação. A empresa deve se 
adequar à legislação, manter todos os processos claros e efi
cientes e através de auditoria buscar comprovar a valoriza
ção de todo o seu ativo, desde equipamentos até pessoal, 
market share e valor da marca da agência. Em seguida é 
necessário ter uma excelente equipe de negociação. Após 
a fusão deve existir um comitê administrativo para gerenciar 
as sinergias e mudanças em todos os processos, adminis
trando principalmente o pessoal. Os funcionários represen
tam um importante valor intangível da empresa e são dire
tamente afetados nesse processo". 

E a Rede SP Adag é uma solução intermediária. Não é 
uma simples parceria, mas também não chega a ser fusão, 
argumenta, explicando que "temos na Rede uma parceria 
constante e sustentável". São mantidas a independência 
operacional de cada agência, mas as sinergias são utiliza
das constantemente, já que as agências atuam em regiões 
distintas dentro do Estado de SP. São realizadas reuniões 
mensais das diretorias e setoriais, que são reuniões por 
departamentos (Produção, Eventos, Criação, Atendimento, 
Tl, Digital...). 

AVALANCHE DE IDEIAS 
Clientes como Cerati, Merck Sharp & Dome, Readers's, 

Pretjet, Tequisa Química, entre outros, se beneficiam do 
atendimento de uma Hot Shop, agência focada em ideias e 
não nas plataformas em que serão veiculadas, unindo esfor
ços dos mais variados canais de comunicação para poten
cializar resultados. 

Esta é a definição da Avalanche, agência conduzida por 
João Fernando Camargo que, na contramão das redes 
nacionais, optou primeiro por expandir para o exterior, mon
tando base também em Amsterdam e agregando novos 
escritórios internacionais na Nigéria, Filipinas e África do Sul. 

A Avalanche foi fundada em 2003 quando o modelo de 
Hot Shop se fortalecia na Europa a partir de Londres e o cria
tivo enxergou a possibilidade de trazer o conceito ao Brasil. 
"Hoje é um discurso comum mas naquele momento não 
havia esta independência sobre as disciplinas a serem utili
zadas como solução para um problema de comunicação do 
cliente", afirma Camargo. 

Depois de uma associação de quatro anos com a inglesa 
The Law Firm, em 2010 a Avalanche decidiu criar sua própria 
rede, a Rede Avalanche, uma "experiência maravilhosa de pro
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cesso colaborativo onde cada um trabalha de forma indepen
dente mas em colaboração com outros membros da rede. 

Diferente do modelo de rede da Adag, a Avalanche man
tém a independência gerencial da conta mas compartilha a 
solução e cada um é remunerado pela dedicação de horas 
ao projeto. 

"Vale citar que com a nossa moeda valorizada, criativos 
estrangeiros têm interesse em trabalhar em colaboração 
com os brasileiros", afirma. 

Com o sucesso e o modelo da Avalanche internacional 
funcionando bem, os sócios decidiram avançar na concreti
zação da rede Avalanche Nacional, que já conta com oito 
escritórios em cidades como Poços de Caldas, São José dos 
Campos, Cotia, São Caetano, Porto Alegre e Araraquara. 
"Pretendemos ter escritórios nas maiores cidades brasilei
ras", afirma Camargo, insistindo que a proposta de colabo
ração é moderna e preserva a independência gerencial de 
cada escritório. 

"Os clientes se beneficiam muito deste tipo de modelo 
pois permite que tenham serviços de qualidade, diversida
de de fornecedores e atendimento personalizado de agên
cia pequena com a abrangência de recursos de agência 
grande", atesta. 

Assim como Rodrigo Rodrigues, do grupo paranaense 
OM, Camargo também acredita que entre os critérios para 
incluir uma agência na rede passa pela comunhão de valo
res e reitera que para as agências do interior ou de capitais 
fora do eixo metropolitano, a rede é um elemento competi
tivo muito grande. "O mercado cresce cada vez mais para o 
interior do Brasil e estamos ligados nisso". 

ALÉM DO HORIZONTE 
Considerando o intenso processo de internacionalização 

das agências de um lado, e de outro o acentuado cresci
mento econômico brasileiro, parece sensato afirmar que 
uma das saídas para a sobrevivência das agências pequenas 
e médias seja mesmo a união de operações. 

Recente estudo de Harvard aponta um inexorável proces
so de concentração de negócios de forma a reduzir a ape
nas um dígito o número de corporações em todo o mundo. 

Esta tendência pressiona de cima para baixo os mercados e 
pode fazer sucumbir agências pequenas e médias. Não só 
por conta de seu tamanho como também pela falta de 
estrutura para atender clientes que ficarão cada vez maiores 
devido às mega-fusões em todos os segmentos. 

A nacional vinícola Miolo, por exemplo, já faz parte da 
família italiana Randon e Lovara, transformando-se em 
Miolo Wines S/A. Lan e Tam também já trocaram alianças, 
enquanto a Drogaria São Paulo, líder no Estado que leva seu 
nome, também anunciou fusão com a líder no estado do 
Rio de Janeiro, a Pacheco; a Droga Raia e Drogasil, apenas 
para citar alguns exemplos de movimentação recente. E 
ainda nem falamos do mercado digital, pródigo em aquisi
ções, Incorporações, associações, fusões e quetais. 

Neste processo, sobrará às agências pequenas e médias 
o atendimento de pequenas marcas ou anunciantes do 
interior, além de governo, pequenos comércios, revendas e 
negócios familiares. Mas quem coloca o dedo nesta ferida? 

"A fusão é recurso de sustentabilidade", afirma Celso Pira-
tininga, diretor da Adag, em coro com Rodrigo Rodrigues, 
do Grupo OM. Em estados diferentes da federação, os pro
fissionais já perceberam que a saída vai além da solidão cor
porativa. Passa pela união, por acordos, parcerias e modelos 
que visam aumentar a prosperidade e garantir a sobrevivên
cia da agência. 

Neste sentido, também vale um olhar para grandes 
nomes do mercado para ver que rumo tomaram. Referên
cias para benchmark é que não faltam: DPZ, Talent e tam
bém Washington Olivetto, que saindo da DPZ, fez socieda
de com a GGK, e depois voltou para carreira solo com a 
W/Brasil e o recente casamento com a McCann. Há uma tra
jetória a ser estudada. 

ALÔ, ALÔ, WMCCANN 
A visão é de que agências pequenas prescindem mais de 

fusão do que as maiores e estabelecidas, comenta Paulo 
Gregoraci, Vice-Chairman de Operações e Mídia da 
WMcCann quando perguntado se a fusão é uma saída de 
longevidade para as pequenas do mercado. 

"Em que pese as agências terem dificuldades cada vez A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



maiores num mercado globalizado, com as nacionais viven
do um crescimento limitado ou sendo absorvidas por gru
pos multinacionais, ou perdendo contas para alinhamentos 
internacionais mesmo fazendo um bom trabalho, as fusões 
ou associações são importantes mecanismos de segurança 
e longevidade para os negócios", afirma. 

Gregoraci conta que em uma visão de longo prazo, do 
Washington e da diretoria da W/Brasil, bem antes na conver
sa com a McCann, era inevitável estruturar a agência de 
forma a nunca vender, eternizar a marca e buscar modelo 
que permitisse a longevidade do negócio e da própria 
marca da agência. Encontrar na McCann o parceiro para 
esta renovação não foi difícil. 

"Em maio completamos um ano e meio da fusão e eu diria 
que já estamos completamente resolvidos, aculturados e fun
cionando de acordo com o planejamento", afirma Gregoraci, 
feliz pelo prazo reduzido com que tudo aconteceu. 

Entre as recomendações para quem pensa em começar 
2012 com um novo sobrenome, Gregoraci enumera a busca 
por parceiro com objetivos e interesses comuns, a exemplo 
de outros entrevistados nesta matéria; elencar pontos fortes 
e fracos de cada envolvido e alinhar o ativo mais precioso 
de uma empresa de prestação de serviço: as pessoas. 

Não é raro que as fusões provoquem cortes de pessoal 
por sobreposição de funções ou mesmo enxugamento de 
quadro de pessoal. No caso da WMcCann, conta Gregoraci, 
eles tiveram o cuidado de pensar no ativo criativo e de pes
soal ao longo do processo. "Durante os nove meses da ne
gociação, tanto a McCann quanto a W não fizeram nenhu
ma contratação e também não impediram a saída daqueles 
que quiseram mudar de emprego. Dessa forma, quando da 
fusão, não houve cortes, inclusive houve até contratação, o 
que é meio inédito em processos assim", conta. 

Se até Nizan Guanaes, da maior holding brasileira, o 
Grupo ABC, recentemente viu na associação com a Morya 
Brasil uma possibilidade de estender seu braço criativo para 
outras praças como Alagoas, Natal, Fortaleza, Manaus e 
Goiânia, além de Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Recife e 

João Pessoa é porque a fusão constitui-se alternativa não só 
rentável como inteligente. 

Está certo que estamos em outro patamar de operação, 
entretanto, o que vale neste exemplo é a iniciativa de cobrir 
outros mercados, de regionalizar conceitos, de explorar e 
desenvolver novos anunciantes visando fortalecer todo o 
setor. 

Afinal, se a matemática prova que um mais um pode ser 
três ou mais, porque a propaganda vai desmentir? 
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Text Box
Fonte: CENP em Revista, São Paulo, ano 8, n. 29, p. 6-14, dez. 2010.




