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Relações públicas

Omnicom adquire a S/A 
Agência de Marco Antonio Sabino adota marca Kreab Gavin Anderson, rede com a qual mantinha acordo operacional

Por EDUARDO DUARTE ZANELATO ezanelato@grupomm.com.br

Será oficializada — e comemorada — 
nesta semana a venda do controle 

acionário da S/A Comunicação, agência 
de relações públicas do jornalista Marco 
Antonio Sabino, para a rede Kreab Gavin 
Anderson, pertencente ao Omnicom. A 
S/A já tinha acordo operacional para pro-
jetos internacionais com a nova controla-
dora, desde 2008. Sabino segue como só-
cio e se mantém no comando da operação. 
“O headquarter é em Estocolmo, mas te-
nho autonomia para definir as estratégias 
de nossa operação”, afirma. A agência bra-
sileira adota a marca internacional, num 
primeiro momento apresentando-se co-
mo S/A Kreab Gavin Anderson.

Ele comandará, a partir de São Paulo, 
a expansão nos negócios da rede para a 
América do Sul. Em janeiro, a agência pas-
sa a operar com mais três escritórios: Rio 
de Janeiro (onde já tinha uma base), Bra-
sília e Assunção, no Paraguai — neste ca-
so, para atender, entre outros clientes, o 
novo governo paraguaio. O trabalho se-
rá executado em parceria com a agência 
local Ernesto Garcia, que também ado-

clientes no exterior são BBC (a Kreab é a 
agência responsável pelo gerenciamen-
to da atual crise envolvendo a cúpula da 
emissora estatal britânica) e os governos 
de Portugal e Israel. 

A venda da S/A é mais um movimento 
de internacionalização do mercado brasi-
leiro de agências de relações públicas. Em 
setembro de 2011, o Interpublic comprou 
a S2Publicom. No ano anterior, o Publicis 
Groupe assumiu o controle acionário na 
Andreoli MS&L, na qual detinha partici-
pação acionária de 25% desde 2001. 

Outro movimento importante foi a com-
pra, em 2010, da Significa pela Edelman, 
que então passou a se chamar Edelman 
Significa. A transação, de R$ 1,7 milhão, fez 
do Brasil o quinto mercado mais impor-
tante para a nova controladora. “O merca-
do caminha para a mesma toada que a pu-
blicidade”, avalia Sabino. “Há espaço para 
todo mundo, mas quem quiser disputar a 
ponta do mercado precisa carregar uma 
bandeira internacional.” Lideram, hoje, o 
mercado brasileiro de relações públicas 
as nacionais e independentes CDN e FSB.

ta o nome Kreab Gavin Anderson. “Nos 
próximos anos, queremos colocar de pé 
ao menos quatro novos escritórios: em 
Buenos Aires, Santiago, Lima e Bogotá”, 

adianta Sabino, que prefere o modelo de 
associação com agências locais, embora 
o investimento em start-ups não esteja 
descartado de todo. 

A atuação da operação brasileira segui-
rá pelos três pilares da rede: public affairs, 
comunicação corporativa e comunicação 
financeira. Esta terceira disciplina é a es-
pecialidade da Gavin Anderson (empre-
sa originalmente pertencente ao Omni-
con que, após ter firmado parceria com a 
S/A, em 2008, se fundiu com a Kreab, em 
2009, dando origem à rede Kreab Gavin 
Anderson, sediada em Estocolmo, capi-
tal da Suécia). Outras duas áreas que te-
rão papel estratégico na operação brasi-
leira são a unidade de negócios digitais 
(focada em PR 2.0) e a unidade de comu-
nicação esportiva. Neste caso, a intenção 
é oferecer serviços locais para clientes 
globais em virtude dos eventos espor-
tivos que serão realizados no País nos 
próximos anos. Entre os clientes globais 
atendidos no Brasil pela rede estão Scania 
(principal conta global) e IATA (Interna-
tional Air Transport Association). Outros 

agências

A
r

t
h

u
r

 N
o

b
r

e

D
iv

u
lg

A
ç

ã
o

9ine busca crescimento 
mais rápido e rentável
Prestes a completar o segundo ano de mercado, empresa 
revela como pretende fortalecer operação a partir de 2013

A notícia de que Ronaldo Nazário abri-
ria uma agência enfeitiçou o mercado 

publicitário em março de 2011, mês em 
que nasceu a 9ine, cujo nome homena-
geava o número da camiseta que o ídolo 
do futebol consagrou nos gramados. Mas, 
embora a mística de Ronaldo continue 
causando furor onde ele esteja, a fase de 
encantamento com a agência passou e   
começa a ser olhada como um negócio 
que precisa dar resultados.

Consciente disso e a poucos meses de 
completar seu segundo ano, a 9ine apre-
senta um plano de expansão. “Teremos 
uma área de novos negócios, mais es-
truturada, que visa um modelo de cres-
cimento mais rápido e rentável”, aponta 
Evandro Guimarães, diretor de operações. 

Até agora, os principais negócios vie-
ram pela influência de Ronaldo, mas, em-
bora ele continue com o papel funda-
mental de abrir portas, uma equipe co-
mercial ajudará a conquistar contas. Os 
focos de Guimarães são marcas das áreas 
de esporte e entretenimento, como aca-
demias e fabricantes de material esporti-
vo (a agência já estaria negociando com 
uma empresa deste setor). Outra frente 

são os anunciantes de grande porte de 
segmentos que desejam amparar sua co-
municação no esporte, como os patroci-
nadores da Copa do Mundo. 

Além do lado de negócios, a agência 
quer melhorar suas capacidades criati-
vas, fator fundamental para atrair novos 
clientes no mercado publicitário. Com 
dez profissionais, o setor é atualmente li-
derado pelos diretores de criação Dani-
lo Janjacomo (ex-Ogilvy) e Gustavo Diehl 
(ex-Neogama/BBH). 

A agência está lançando nesta sema-
na duas iniciativas que pretendem aju-
dar a melhorar a percepção. A primeira 
é a campanha “Batalha do Século”, que 
 reúne Ronaldo e o lutador Anderson Sil-
va. Na peça, o lutador começa a sonhar 
com uma luta entre duas máquinas foto-
gráficas, cada qual com um tipo de pilha, 
em que a que usa Duracell vence a dispu-
ta por ter mais resistência. Um boneco de 
Silva faz os papéis de juiz, narrador, tor-
cedor e até ring girl. Ao final, o ex-joga-
dor acorda o atleta e encerra o comercial.

Em outra ação, um projeto especial pa-
ra Wella (cuja conta publicitária é atendi-
da pela New Energy), a 9ine encomendou 

a música Hair & Soul, que foi gravada por 
Wanessa Camargo, estará na nova turnê e 
no DVD a ser lançado pela cantora, e em 
videoclipe produzido pela Hungry Man. 
“A canção valoriza a mulher que, mes-
mo com a correria do dia a dia, quer fi-
car bonita e poder pintar seu cabelo rapi-
damente”, explica Janjacomo. A cantora, 
esposa de Marcos Buaiz, sócio da 9ine, é 
desde agosto embaixadora da marca da 
P&G, contrato fechado com intermedia-
ção da área de gerenciamento de carrei-
ras da agência — braço que representa 
cerca de 30% do faturamento. 

Com este tipo de iniciativas, a 9ine quer 
se posicionar como agência de publici-
dade full service, mas especializada em 
esportes e entretenimento, além de pro-
jetos especiais, como no caso de Wella. 

“Pretendemos investir ainda em projetos 
proprietários de conteúdo, como docu-
mentários”, ressalta Guimarães.

Com 35 funcionários, a agência tem co-
mo principais contas a de comunicação 
dos patrocínios da Brahma a 34 clubes 
brasileiros, a de esportes do Extra (aten-
dido em parceria com a house PA Publi-
cidade) e a de projetos especiais de Ariel, 
Gillette e Wella, todas as marcas da P&G. 
O atendimento à verba publicitária de 
Duracell está sendo estendido para toda 
a América Latina, e para as esferas de ati-
vação em ponto de venda, eventos e in-
centivo. Além disso, o lado de gerencia-
mento de carreiras cuida de atletas como 
Anderson Silva, Leandro Damião, Falcão 
e Bruninho.

Felipe Turlão

Sabino comandará expansão pela América do Sul

Janjacomo, Diehl e Guimarães: 9ine quer se destacar em novos negócios e criatividade em 2013
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1538, p. 17, 3 dez. 2012.




