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São Paulo, 10 de Janeiro de 2005 - A empresa que chegou a ser a maior holding 
mundial de publicidade e marketing. Em 1988, o jornalista inglês Ivan Fallon publicou 
The Brothers, um livro com o subtítulo The Rise & Rise of Saatchi & Saatchi (A 
Ascensão & Ascensão da Saatchi & Saatchi). Se o livro tivesse sido editado alguns anos 
mais tarde, deveria ter acrescentado algo sobre o penoso declínio dessa agência de 
publicidade, seguido de uma dramática queda. Na verdade, a contorcida história da 
Saatchi & Saatchi somente poderá ser escrita por alguém com o apego aos fatos de 
um arguto historiador e o talento narrativo de um grande romancista. Aqui, vai ser 
tentada uma sumária narrativa da confusa evolução do grupo.  
 
A Saatchi & Saatchi, que chegou a ser a maior agência do mundo, foi o fruto do talento 
e da ambição dos irmãos Charles e Maurice Saatchi. Nasceram em Bagdá, numa 
próspera família de judeus sefarditas iraquianos. O pai, Nathan, mudou-se para 
Londres com a família em 1947. Charles, estudante de arquitetura, começou a 
trabalhar aos 18 anos em publicidade. Pouco depois abriu uma agência, que fazia 
trabalhos de criação para outras agências. Em 1971, Charles e Maurice, um 
economista que trabalhava numa editora de revistas de publicidade, montaram a 
Saatchi & Saatchi. Tiveram o apoio de Mary Quant, a famosa criadora da minissaia. Em 
pouco tempo, com criatividade, ousadia e muita autopromoção, a agência ganhou 
destaque e passou a adquirir outras agências.  
 
O primeiro grande salto foi a compra da Compton UK Partners, que tinha o dobro de 
seu tamanho. Inicialmente, a Compton quis comprar a Saatchi, mas durante as 
negociações, com atrevimento e habilidade, e com a ajuda do seu diretor financeiro, 
Martin Sorrell, os irmãos conseguiram inverter os papéis. A S&S ficou em segundo 
lugar no ranking britânico de agências. O passo seguinte foi comprar a Compton de 
Nova York, também muito maior em tamanho, e depois uma longa série de empresas.  
 
A brilhante campanha que contribuiu para colocar Margaret Thatcher como primeira -
ministra é lembrada na história da propaganda política. A S&S continuou comprando e 
crescendo. Um dos seus objetivos era formar uma divisão de firmas de consultoria. 
Tentou comprar a Arthur Andersen Consulting - hoje Accenture.  
 
A aquisição, em 1986, da norte-americana Ted Bates Worldwide, por US$ 450 milhões, 
causou uma comoção em Madison Avenue: o preço era cinco vezes superior ao da 
agência mais cara negociada até então. Diferentemente das outras agências, que 
foram pagas com ações da Saatchi, a Bates foi comprada com dinheiro. A Saatchi & 
Saatchi endividou-se muito além dos limites da prudência. Comprou também a Backer 
& Spielvogel, considerada a mais criativa das agências norte-americanas.  
 
A acelerada expansão da S&S parecia não ter limites. Em 1987, tentou comprar o 
Midland Bank, um dos quatro maiores bancos britânicos, e o Hill Samuels, um 
tradicional banco de investimentos. Nesse mesmo ano, a empresa chegava ao apogeu. 
O negócio, que tinha começado com um investimento de US$ 40 mil, chegou em 16 
anos a US$ 13,5 bilhões de faturamento, receita líquida de US$ 2 bilhões e 150 
escritórios no mundo inteiro. Era, na ocasião, a maior holding mundial de publicidade e 
marketing.  
 
Mas ao atingir o ápice, o grupo iniciava um precipitado e irreversível declínio. Tinha 
crescido muito e demasiadamente depressa. Aparentemente, os irmãos estavam mais 



interessados em comprar do que em administrar e pareciam ter perdido o antigo 
interesse pela publicidade. As dívidas chegaram a níveis insustentáveis: US$ 700 
milhões, que não conseguiam pagar. À beira da moratória, tiveram de vender diversas 
empresas.  
 
Porém, os acionistas e os membros do conselho já tinham perdido a paciência. Os 
irmãos perderam o controle do grupo que tinham fundado e que levava seu nome. 
Maurice foi demitido pelo conselho de administração e Charles pediu a demissão. Foi 
contratado Robert Louis-Dreyfus, de uma tradicional família francesa. Sua preocupação 
inicial foi "evitar a falência".  
 
A estrutura empresarial era confusa. O nome do grupo, isto é, da empresa holding, era 
Saatchi & Saatchi. Mas este também era o nome de uma das três redes de agências de 
publicidade, o que causou durante muito tempo confusão no mercado.  
 
Dreyfus reestruturou o negócio. A holding trocou de nome em 1995. Passou de Saatchi 
& Saatchi para Cordiant. Controlava três redes de agências: Bates, Saatchi & Saatchi e 
CME KHBB, além da Zenith Media, uma empresa de compra de mídia. Dois anos mais 
tarde, outra mudança. A CME KHBB foi desmembrada e suas empresas distribuídas 
entre a Cordiant e a Saatchi, que se tornaram totalmente independentes. O capital da 
Zenith foi repartido entre elas, em partes iguais.  
 
As duas agências seguiram caminhos diferentes. A S&S, depois de uma curta vida 
como empresa independente, foi comprada pelo Publicis Groupe, francês, em 2000. 
Ainda opera com o seu antigo nome. A Cordiant (antiga holding) fez uma tentativa 
para sobreviver comprando outras agências, mas entrou em crise e foi adquirida em 
2003 pela WPP, que a incorporou à sua estrutura e apagou seu nome do mapa da 
publicidade. A Zenith passou ao controle total da Publicis.  
 
Os irmãos Charles e Maurice continuaram no negócio da publicidade. Tentaram, numa 
ocasião, comprar de volta a empresa, mas o preço oferecido foi muito baixo. Como 
alternativa fundaram a sua própria agência, a M&C Saatchi, fizeram uma campanha de 
boatos e rumores contra a sua antiga empresa e acabaram levando algumas contas e 
vários funcionários da S&S. Maurice entrou na política, recebeu da rainha o título de 
lorde e foi nomeado em 2003 co-presidente do Partido Conservador. Sorrell, o 
habilidoso tesoureiro dos primórdios, fundou a WPP, que é hoje o segundo maior grupo 
mundial de publicidade. Robert Louis-Dreyfus comprou a empresa de artigos 
esportivos Adidas. A agência Saatchi & Saatchi é atualmente um dos alicerces em que 
se baseia o grupo Publicis. No Brasil, seu nome forma parte da agência F/Nazca 
Saatchi & Saatchi. Mas a agência nada tem hoje a ver com os irmãos que a fundaram - 
a não ser o nome e um passado.  
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