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Grupo ABC quer mais 
espaço no mundo
Aquisições, inclusive no exterior, estão nos planos da holding 
brasileira, a 18ª no ranking global do Advertising Age

Por FeliPe Turlão fturlao@grupomm.com.br

Mais um ano, mais uma posição con
quistada. O Grupo ABC segue sua es

calada ascendente e chega à 18a posição no 
ranking dos maiores do mundo, segundo 
o Agency Report, do Advertising Age, que 
considera as receitas de 2011 — sejam es
timativas ou resultados reportados em re
latórios financeiros. Com US$ 448 milhões 
de receitas no período, o grupo brasileiro re
gistrou alta de 24%, o que o coloca entre os 
que mais cresceram no ano passado (confi-
ra tabela com as receitas dos 30 primeiros). 

Em meio a holdings tão distintas, com 
objetivos e estratégias tão díspares — in
do de digitais como a AKQA e empresas de 
database marketing como a Alliance Data 
a conglomerados emergentes e multidis
ciplinares como MDC Partners —, o ABC 
pretende conquistar muito mais espaço do 
que tem hoje. “O desempenho do ABC que 
o ranking da AdAge demonstra é muito im
portante para o nosso grupo, pois compro
va que ainda há espaço para crescermos 
e ocuparmos um lugar dentre os maiores 
players globais. Se a economia brasileira é 
a sexta do mundo, é muito factível que um 
grupo brasileiro de comunicação e servi
ços de marketing ocupe uma posição pro
porcional”, diz o chairman Nizan Guanaes. 

Entretanto, para poder sonhar em che
gar ao patamar de sexto maior do mundo, 
hoje ocupado pelo Havas, o grupo brasilei
ro traça uma estratégia de longo prazo com 
diferentes fases para os próximos anos. A 
primeira parte da missão, que deverá ocu
par 2012 inteiro e parte de 2013, é a “arru
mação da casa”, como define o CEO Guga 
Valente. Segundo ele, o ABC está imple
mentando ferramentas para melhorar os 
processos internos de gestão. 

Publicidade é 70%
Outra meta é a busca por um equilíbrio 

maior entre a receita geradas pela publici
dade e a vinda dos demais serviços de co
municação, hoje na proporção de 70% e 
30%, respectivamente. A ideia é dobrar o 
tamanho do chamado “lado B”, onde estão 
agências de marketing de relacionamento, 
promoções, eventos e trade marketing. O 
antigo “lado C”, focado em conteúdo e en
tretenimento, está totalmente concentra
do na XYZ Live, pois, segundo Valente, sua 
natureza de negócios é muito distinta dos 
outros dois. “No lado C, por exemplo, nos 
aliamos a uma marca para fazer um show 
e a um concorrente para outro. Nos outros 
lados, a relação com as marcas precisa ser 
exclusiva”, atesta. De qualquer forma, os re
sultados da XYZ Live continuam contabi
lizados no balanço financeiro do ABC — a 
empresa contribuiu com receita de R$ 140 
milhões em 2011.

Sem grandes aquisições previstas, Va
lente acredita que o ABC crescerá 12% em 
2012. A alta de 24% em 2011, assinalada pe
lo Agency Report, foi alimentada pelo bom 

rendimento do “lado B”, mas principalmente 
pela aquisição da Morya. “Sem isso, o cres
cimento do grupo ficaria em torno de 12%”, 
afirma o CEO.

Depois de arrumada a casa, o ABC de
ve dar seu próximo passo em 2013 e partir 
para aquisições que irão ampliar as recei
tas. Valente dá algumas pistas e cita que, na 
seara publicitária ainda haveria espaço pa
ra mais uma agência tradicional. Entre os 
demais serviços de comunicação, Valente 
cita relações públicas, mobile e database 
marketing como prioridades, já que atual
mente o grupo não conta com empresas 
especializadas nesses segmentos. “O lado 
B não é um mercado consolidado no Bra
sil e há muitas oportunidades. Vamos par
tir para essas aquisições e treinar profissio
nais”, garante. Na operação internacional, 
Guanaes sinaliza com a possibilidade de 
compras na esfera digital. “Para chegar ao 
Top Ten mundial, o Brasil é o nosso foco, 
embora desejemos um equilíbrio maior, no 
qual o País concentre em torno de 70% das 
receitas”, acrescenta Valente.

No longo prazo, o ABC teria de se inter
nacionalizar mais, por conta dos limites 
naturais de receitas a serem atingidas no 
mercado brasileiro. Os US$ 448 milhões 
de receita que levaram o grupo ao 18o de
grau do ranking global ainda são menos da 
metade dos US$ 943 milhões da MDC Par
tners, nona colocada. “Para atingir esse pa
tamar, necessariamente precisaríamos de 
uma expansão importante para fora do Bra
sil”, reforça Valente, que evita falar em meta 
de tempo. Embora controle duas agências 
nos Estados Unidos —  a Dojo, de Mauro 
Alencar, e a Pereira & O’Dell, de PJ Pereira 
—, as receitas do ABC fora do Brasil são de 
US$ 15 milhões, ou pouco mais de 3,3% do 
total somado em 2011 pelo grupo.

Dinheiro em caixa
Para sustentar os movimentos de aqui

sição e expansão planejados para os pró
ximos anos, o ABC precisará de dinheiro. 
E ele poderá vir, segundo Valente, de du
as formas. A primeira delas seria a incor
poração de mais um sócio investidor ou 
empresa de private equity. Atualmente, 
o Grupo ABC é uma sociedade entre Va
lente, Guanaes, Bazinho Ferraz, Sergio 
Valente e duas empresas de investimen
to: Icatu e Gávea.

Outro método é o IPO (sigla em inglês 
para oferta inicial de ações). O grupo tem 
intenções de abrir seu capital e, para as
sessorálo, contratou recentemente o ban
co de investimento Merril Lynch e o escri
tório de advocacia Pinheiro Neto. A ideia 
inicial para o IPO é colocar à venda ente 
30% e 40% do Grupo ABC. “O IPO só faz 
sentido se houver aquisição de empresas 
pela holding. Isso pode ocorrer daqui a 
um ano, ou dois ou quatro”, diz Valente.

*Colaborou regina Augusto
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1 WPP Dublin 16.053 11,4

2 Omnicom Nova York 13.873 10,6

3 Publicis Groupe Paris 8.086 12,7

4 Interpublic Nova York 7.015 7,8

5 Dentsu Tóquio 4.067 13

6 Havas Puteaux (França) 2.291 10,7

7 Hakuhodo Tóquio 1.934 15,5

8 Aegis Londres 1.821 25,1

9 MDC Partners Nova York 943 36,9

10 Alliance Data Systems Plano (Estados Unidos) 847 38,1

11 Acxiom Little Rock (Estados Unidos) 819 4,3

12 SapientNitro Boston 686 33,1

13 Edelman Chicago 629 15,6

14 Asatsu-DK Tóquio 580 19,9

15 Aimia 2 Montreal 574 -3,2

16 Cheil Worldwide Seul 461 19,5

17 Media Consulta Berlim 460 12,9

18 Grupo ABC São Paulo 448 24

19 IBM Interactive Chicago 415 *

20 inVentiv Health Burlington (Estados Unidos) 341 9

21 Photon Group Sydney 340 1,8

22 Hyper Marketing Chicago 327 7

23 STW Group St. Leonards (Austrália) 323 13,4

24 Merkle Columbia (Estados Unidos) 285 12,2

25 Huntsworth Londres 283 5,3

26 LBi International Amsterdã 274 17,4

27 Wieden + Kennedy Portland 265 14,4

28 M&C Saatchi Londres 264 26,5

29 Chime Communications Londres 263 13,7

30 Project Worldwide Auburn Hills (Estados Unidos) 261 17,2

*Pela primeira vez na lista

As maiores redes  
(considerando os focos de atuação das empresas)

Publicidade
Posição Agência Receitas em 2011 (em US$ milhões)

1 Dentsu 2.557

2 McCann 1.423

3 BBDO 1.407

4 DDB 1.332

5 JWT 1.198

Marketing Direto e CRM
Posição Agência Receitas em 2011 (em US$ milhões)

1 Wunderman 1.013

2 Epsilon (Alliance Data) 963

3 Acxiom 819

4 Rapp 707

5 Digitas 554

Digitais
Posição Agência Receitas em 2011 (em US$ milhões)

1 Wunderman 1.002

2 Ogilvy 869

3 SapientNitro 709

4 DraftFCB 583

5 Digitas 554
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1508, p. 17, 7 maio 2012.




