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O Grupo ABC confirmou na semana 
passada a finalização do processo de 

compra de 51% da agência de relações 
públicas CDN, fundada por João Rodarte 
e que tem como sócios Andrew Greenle-
es, Cláudio Pereira, Luiz Antonio Flecha 
de Lima e Yara Peres. Os cinco mantêm 
49% de participação e se comprometem 
a ficar na empresa por um período míni-
mo de cinco anos. 

O valor do acordo é mantido em sigilo, 
mas estaria próximo de R$ 50 milhões, o 
que daria um valor de mercado de R$ 100 
milhões à CDN. “Foi algo condizente com 
a posição da agência no mercado”, despista 
Guga Valente, sócio e CEO do ABC, grupo 
que recebeu em abril aporte de R$ 170 mi-
lhões do fundo de private equity Kinea, do 
Itaú, por 20% das ações da holding. 

O dinheiro injetado na compra da CDN, 
em acordo intermediado pela consulto-
ria Brandmotion, é oriundo desse investi-
mento, embora as conversas entre as par-
tes sejam anteriores ao aporte. A agência 
de publicidade CDN Propaganda não foi 
incluída no acordo, seguirá vida inde-
pendente, comandada por Milton Ber-
nardo, agora com a marca Idem (Identi-
dade de Marcas).

Para o ABC, o movimento causa dois 
reflexos principais. Marca a entrada no 
mercado de relações públicas, segmen-
to que faltava à sua estrutura de, agora, 
16 empresas, e aumenta consideravel-
mente a receita do grupo. “A CDN se-
rá nosso maior negócio depois de Afri-
ca e DM9DDB. Ela praticamente em-
pata com a Loducca”, aponta Valente. A 
agência de relações públicas teve fatu-
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ramento de R$ 88 milhões em 2012. So-
mando-se esse montante aos cerca de 
R$ 840 milhões do ABC, segundo dados 
do ranking Agency Report, de Adverti-
sing Age, a holding brasileira fica mui-
to próxima de atingir R$ 1 bilhão de re-
ceita anual. 

Setor em consolidação
A negociação traz também conse-

quências importantes para o mercado bra-
sileiro de relações públicas. “Quem dirige 
os grupos de comunicação está olhando 
esse movimento de aquisição da CDN co-
mo uma fagulha que certamente vai esti-
mular os concorrentes”, diz Yacoff Sarko-
vas, CEO da Edelman Significa. “Essa ne-
gociação é mais uma sinalização impor-
tante sobre a consolidação do setor, que 
deve seguir o que ocorreu na propaganda 
há cerca de 20 anos. Além disso, ela refor-
ça a importância que a área ganha no mix 
de comunicação”, concorda Francisco Car-
valho, CEO da Burson-Marsteller, agência 
do WPP. Para ele, grandes lutas do setor, 
como a formalização e a percepção de va-
lor, ganharão um aliado com a aquisição 
da CDN pelo ABC. “Queremos convencer 
os clientes da importância de nosso traba-
lho e do preço que ele merece. A partici-
pação maior dos grandes grupos no mer-
cado pode ajudar nisso”, afirma Carvalho.

Dessa forma, as empresas ainda inde-
pendentes se prepararam para ir ao al-
tar, como brinca Maristela Mafei, sócia 
do Grupo Máquina PR, dona da Máqui-
na da Notícia. “As empresas de relações 
públicas estão conversando muito com 
as maiores da publicidade nos últimos 

cinco anos. A venda da CDN é o primei-
ro grande sinal disso”, afirma. A Máquina 
é a mais citada por fontes como a próxi-
ma joia da coroa aos olhos dos grandes 
grupos de comunicação. A In Press, que 
já tem associação com a Porter Novelli, 
do Omnicom, também estaria pronta pa-
ra o próximo passo, já que o acordo não 
envolve troca de ações.

Espaço para crescer
Outra empresa naturalmente atraente é 

a FSB, de Francisco Soares Brandão, líder 
do mercado com faturamento de R$ 145 
milhões em 2012, de acordo com o Anu-
ário Brasileiro de Comunicação Corpora-
tiva, e com quem Nizan Guanaes, chair-
man do Grupo ABC, já planejou fazer as-
sociação. Mas a agência não tem planos, 
ao menos por agora, de entrar para um 
grande grupo. “Não é o momento, porque 
temos muito espaço para crescer e pode-
mos criar musculatura. Estamos abrindo 
um escritório em Campinas e temos pla-
nos de entrar no Centro-Oeste  e no Nor-
deste. Mas, no futuro, todas as possibili-
dades estão abertas”, resume o fundador, 
que jura que vai pedir improváveis R$ 500 
milhões por sua agência.

Além das maiores do mercado, outros 
possíveis alvos de aquisições e consoli-
dações são as médias que começam a se 
aproximar ou até mesmo a fazer parte do 
seleto grupo das grandes (a falta de dados 
auditados não permite conclusões mais 
precisas). Até pelo fato de o mercado ain-
da não ter se consolidado, elas são muitas 
e de perfis distintos. Algumas empresas 
citadas por fontes são Agência Ideal (que 

estaria conversando em estágio prelimi-
nar com um grande grupo), Approach, 
Fundamento, G&A, Imagem Corporati-
va, Insight, LVBA, Mktmix, RMA, RP1 e 
Textual. “A maior tendência do mercado 
daqui para frente será o de agências na-
cionais de médio porte sendo adquiridas 
pelas holdings”, aposta Carvalho.

Fôlego novo
Embora a compra da CDN seja a de 

maior impacto na história do setor, o 
mercado de relações públicas já vinha de 
outras  movimentações relevantes. O gru-
po Interpublic comprou em 2011 partici-
pação majoritária na S2 Publicom, que re-
presenta no Brasil as redes  Weber Shan-
dwick e GolinHarris. Além disso, é dono 
da Porter Novelli, à qual a In Press é asso-
ciada. Já o Omnicom tem parte minoritá-
ria na Ketchum, das sócias Valéria Perito, 
Rosana Monteiro e Regina Gobbo, e uma 
atuação indireta por meio da rede Kreab 
Gavin Anderson, da qual é acionista mino-
ritária, que comprou a S/A Comunicação, 
de Marco Antonio Sabino, no final de 2012.

Os mais agitados, no entanto, parecem 
ser aqueles que brigam por aquisições em 
todo o mundo: WPP e Publicis. Dono da 
Burson-Marsteller, o grupo britânico tra-
balha para ter mais uma marca no País. 
Seus outros negócios são Hill+Knowlton e 
OgilvyPR, embora em escala inferior à da 
Burson. “Por causa de contas conflitantes, 
esse modelo é nosso principal direciona-
mento”, afirma Carvalho, da Burson. Outra 
vertente da estratégia de aquisições é a de 
empresas de porte menor, mas que tragam 
especializações ou acesso a clientes com 
os quais o WPP não trabalha. 

No Publicis, a prática também é de 
aquisições. A holding está presente no 
Brasil por meio da rede MSL Group e é 
composta pela Andreoli MSL, que teve seu 
controle acionário comprado em 2010 e 
tem Paulo Andreoli como sócio, e pela Es-
palhe MSL, estabelecida a partir da aqui-
sição de parte majoritária da agência de 
Gustavo Fortes, Cléber Martins, Roberta 
Paixão e Patrícia Albuquerque. Apesar de 
ser uma agência digital, com foco em en-
gajamento e ativação, a empresa tem ex-
pertise em ações que gerem repercussão, 
especialmente nas redes sociais, e possui 
um braço de relações públicas: a Fan. “O 
mercado brasileiro caminha para a con-
solidação nos grandes grupos. Nessa li-
nha, temos planos de expansão geográ-
fica que incluem interesse nos mercados 
do Sul e do Nordeste”, afirma Andreoli. 

Outro grande player do mercado, a re-
de global independente Edelman promo-
veu sua consolidação no Brasil com a fu-
são com a Significa, em 2010. “Toda nos-
sa energia está na expansão orgânica, mas, 
quando concluirmos o processo de inte-
gração, poderemos partir para aquisições, 
tanto no sentido de expansão geográfica, 
quanto de especialidades”, afirma Sarkovas. 

Além das holdings internacionais, o 
ABC seguirá como um player importan-
te em aquisições. Capitalizado após o in-
vestimento do Kinea, planeja comprar ou-
tras agências de relações públicas de por-
te menor e com especialidades comple-
mentares, que seriam integralmente ab-
sorvidas pela CDN. Seja qual for a estra-
tégia e nível de agressividade, os grandes 
grupos, sem exceção, colocam o setor de 
relações públicas como um dos mais de-
sejados do momento. “O crescimento da 
área será avassalador nos próximos anos”, 
prevê Nizan Guanaes. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1577, p. 18, 16 set. 2013.




