
Relações perigosas
Falta de valores comuns e diferenças ideológicas na condução dos
negócios podem ser fatores decisivos para o fracasso de parcerias

ARNALDO COMIN

Vários são os caminhos que
levam uma agência de publicida-
de a vender parte de seu capital
para um grupo estratégico ou
investidor. Em alguns casos, o
que motiva a atitude é a neces-
sidade de mais capital para con-
tinuar crescendo; em outros, a
transferência de controle pode
ser a solução de um processo su-
cessório ou o ingresso em um
grupo com mais capacidade de
agregar conhecimento de mer-
cado e clientes. Também não são
poucos os exemplos em que a
venda ocorreu pura e simples-
mente em função de uma pro-
posta tentadora. Todos são ab-
solutamente legítimos, mas o
grande desafio de uma agência
ao negociar a sua associação é
identificar no comprador os va-

com o grupo Talent, que detinha
61% da operação. O controlador
perdeu o interesse pelo negócio
e, ao perceber que a sócia mino-
ritária não tinha condições de
comprar sua participação, tomou
a decisão unilateral de fechar a
agência, depois de um processo
de desgaste que culminou na
fuga de clientes.

De posse de uma empresa há
bastante tempo no mercado, que
motivo levaria a Lage'Magy a
buscar uma aliança? "Meu sócio,
o Ronnie Lage, queria se aposen-
tar, e eu sentia a necessidade de
ter um parceiro maior que me
ajudasse na conquista de novas
contas", diz Magy, que após um
ano e meio de conversa com a
então Salles D'Arcy fechou ne-
gócio com o grupo nacional, em

so caso, foi a Fischer América
que nos procurou, tendo como
um dos pontos centrais do ne-
gócio a participação na concor-
rência do BB", diz Calia, a res-
peito da venda de 60% das ações
à Fischer América, em 2002.

Uma série de desgastes se
seguiu entre os sócios, especial-
mente com relação a alguns
clientes, como Schincariol e Pa-
nasonic. A gota d'água foi a di-
vergência em torno do atendi-
mento do BB, que culminou na
separação em maio do ano pas-
sado. Na ocasião, Assumpção
preferiu deixar de vez a opera-
ção e a atividade publicitária. Ca-
lia recomprou as posições dos
demais associados e lançou a
Calia Comunicações.

Com base nesses dois exem-

Calia: em uma associação nacional, talvez o melhor
mesmo seja uma fusão para agregar forças

Magy: a Talent nunca se portou como um grupo de fato,
pois quase não nos falávamos

lores que farão com que a ope-
ração não vá por água abaixo al-
gum tempo depois.

O mercado assistiu a pelo
menos dois "naufrágios" recen-
tes de marcas tradicionais da
propaganda brasileira: a CaliaAs-
sumpção e a Lage'Magy. Elas se
uniram, respectivamente, aos
grupos Total (Fischer América)
e Talent. Em processos muito di-
ferentes, as duas empresas se
viram envolvidas em grupos
maiores, dos quais se separaram
no momento em que os interes-
ses entraram em conflito. Nos
dois casos, porém, havia a mes-
ma preocupação: perder compe-
titividade no mercado por ser
uma operação média.

"As agências de médio porte
estão na pior situação, pois dis-
putam contas com as grandes e
não têm a mesma capacidade de
investimento", pondera Magy
Imoberdorf, que fechou sua em-
presa, a Lage'Magy, no início de
agosto após desentendimentos

31 de dezembro de 2000. "Esta-
va previsto que ganharíamos
apoio em estrutura e a Talent
nos disse, na época, que havia
muitas empresas batendo à sua
porta e que ela nos encheria de
clientes, o que não aconteceu.
Aliás, isso parece não acontecer
com a maioria das associações",
recorda Magy. Para a publicitária,
outro elemento que faltou à so-
ciedade foi química. "Acho que a
Talent nunca se portou como um
grupo de fato, pois quase não nos
falávamos", diz.

CASAMENTO INCONVENIENTE
No caso da CaliaAssumpção,

os problemas surgiram justa-
mente em torno de uma conta,
a do Banco do Brasil (BB). Preo-
cupada em não morrer à míngua
como uma operação média, a
agência - - uma sociedade cons-
tituída em 1996 pelos sócios Cló-
vis Calia e Ronald Assumpção -
decidiu que era hora de se unir
a um parceiro de peso. "No nos-

plos, pode-se concluir que não
há benefício em se aliar a gru-
pos nacionais? "Ao fazer parte de
um conglomerado estrangeiro,
você acaba se tornando uma se-
gunda operação, o que não tem
funcionado. Em uma associação
nacional, talvez o melhor mesmo
seja uma fusão para agregar for-
ças", analisa Calia.

Na opinião de Magy, o confli-
to de interesses acaba compli-
cando a relação entre diversos
sócios. "Vejo hoje que o melhor
é vender 100% da empresa, as-
sim apenas um manda", comple-
menta a publicitária.

BONS EXEMPLOS
Mas nem só de más

experiências vivem as associa-
ções entre empresas brasileiras
no campo da propaganda. O
próprio grupo Talent concreti-
zou com sucesso um negócio
com a QG, da qual comprou uma
fatia de 50% em 1998. A agên-
cia, que em 2003 nem sequer

constava entre as 50 maiores do
País, ocupou a 29- posição no
ranking da publicação Agências
& Anunciantes (A&A) de Meio
& Mensagem, com volume de
compra de mídia de R$ 64,8 mi-
lhões no ano passado.

Ao contrário de Magy, que
praticamente não absorveu
clientes da Talent, a QG foi bas-
tante beneficiada com a aliança.
"Nossa união com o grupo Talent
foi muito bem-sucedida: aumen-
tamos em dez vezes o nosso fa-
turamento bruto no período e
posso afirmar que 70% desse vo-
lume contou com o apoio deles",
calcula Paulo Zoéga, sócio da
QG. Ex-diretor de atendimento
da própria Talent, Zoéga acredi-
ta, no entanto, que é a afinidade
entre as empresas que agrega
negócios, não o contrário. "As
contas foram conquistadas por-
que partilhávamos dos mesmos
valores do grupo. Não fosse isso,
esses clientes provavelmente
não estariam trabalhando conos-
co até hoje", acrescenta. Para o
empresário, quatro fatores deter-
minam o sucesso de uma socie-
dade: metas claras estabelecidas
entre os sócios, transparência na
gestão, química pessoal e com-
partilhamento dos mesmos valo-
res empresariais.

INDEPENDÊNCIA OPERACIONAL
Assim como Zoéga, Luiz Lara,

sócio da Lew,Lara - - o caso da
agência pode ser considerado o
mais bem-sucedido nessa lista de
associações - -, crê que os valo-
res pesam mais do que as contas
no momento de buscar um sócio.
A empresa, que em 1998 vendeu
40% de sua participação acioná-
ria à holding Prax, controladora
da W/Brasil, ocupa hoje a 2a posi-
ção no ranking da publicação
A&A, com compra de mídia de
R$ 448,3 milhões em 2004. Esse
resultado é praticamente três
vezes maior que o da W/Brasil,
atualmente na 17a posição, com
volume de R$ 159,58 milhões.

Para Lara, o maior erro é es-
perar a entrada de contas. "É
preciso medir o ganho estraté-
gico e os valores pessoais e em-
presariais em torno do negócio",
afirma. "Na ocasião, falamos com
diversos grupos estrangeiros,
mas optamos pela Prax, que sem
interferir na gestão injetou o ca-
pital que precisávamos naquele
momento para crescer", acres-
centa. Ele acredita que se tives-
se fechado com uma multinacio-
nal, teria perdido sua identida-
de empresarial e não se sentiria
tão realizado profissionalmente.

Questionado se um sócio es-
trangeiro não transmitiria mais
know-how e abriria mais possi-
bilidades de conquistar contas
internacionais, Lara é enfático
na resposta. "Em nenhum mo-
mento clientes como Nokia, Tim
ou ABN Amro Bank me cobra-
ram a associação com algum gru-
po internacional."

Associações
A safra recente de agências

abertas com sócios internacio-
nais mostra claramente que as
dificuldades de relacionamento
não são exclusividade dos gru-
pos brasileiros e os conflitos
também são parecidos. De 1999
até o presente momento pelo
menos quatro operações tive-
ram início dentro desse modelo:
Neogama, Age, Fallon e DuezT
Euro RSCG. Além dessas, vale
ressaltar duas associações entre
empresas constituídas: a fusão
entre a NewcommBates e a
Young & Rubicam e a venda do
controle acionário da Grottera
para a TBWA, que já havia ex-
perimentado uma aquisição fra-
cassada com a Cápsula, desati-
vada em 2002.

O balanço do desempenho
dessas transações é bastante ir-
regular. O mais bem-sucedido,
sem dúvida, envolve os grupos
Newcomm e WPP, que no final
de 2003 constituíram a maior
agência do País, a Y&R. No caso
da Grottera, que cedeu 60% de
participação para a TBWA tam-
bém em 2003, o negócio vem
seguindo um ritmo de consolida-
ção compatível com o cresci-
mento do mercado, sem grandes
sobressaltos.

A Fallon Brasil, aberta em
maio de 2002 pelo sócios Eugê-
nio Mohallen, Roberta di Pace e
Marcelo Aragão, ainda está bus-
cando a consolidação. Embora
carregue uma grande marca
criativa internacional ela não fi-
gura no ranking das 50 maiores
do País e possui uma carteira li-
mitada de clientes, sendo os car-
ros-chefe a conta alinhada da
United Airlines, o recém-con-
quistado Citibank e o Shopping
Center Norte.

PEDRA NO MEIO
00 CAMINHO

Nas demais operações mui-
tas turbulências ocorreram.
Lançada no final de 1999, a Age
abriu suas portas com o apoio
de um aporte de capital do gru-
po francês Havas após negocia-
ções com diversas outras com-
panhias. No acordo ficou deci-
dido que a agência então co-
mandada por Ana Lúcia Ser-
ra, Carlos Domingos e Tomás
Lorente ficaria estabelecida sob
a bandeira da rede Arnold Com-
munications, braço norte-ame-
ricano do grupo. Depois de três
anos juntos, em 2003 a unidade
brasileira não havia recebido
qualquer benefício da associa-
ção e, pior, viu a rede ser sim-
plesmente fechada pelo Havas.
Após um longo processo de ne-
gociação a Age foi finalmente
separada de seu sócio estran-
geiro em setembro de 2004.



com múltis nem sempre decolam
"Nós não tivemos nenhum

tipo de retorno deles, nem tec-
nologia, nem clientes. Eles se-
quer vieram nos visitar nesse
tempo todo", critica Ana Lúcia.
Questionada sobre os motivos
que a levaram a firmar parce-
ria com o Havas quando havia
chegado perto de um acordo
com a Y&R, ela destaca que o
principal foi a possibilidade de
estabelecer seu próprio mode-
lo de trabalho.

Dentro do Havas, uma das
opções imediatamente descarta-
da foi a de ser uma segunda ope-
ração da Euro, restando a Ar-
nold. No final das contas faltou
química e, principalmente, no-
vos negócios. "Simplesmente
não vejo nenhum sentido em ter
um sócio internacional se ele não
agrega contas alinhadas", defen-
de Ana Lúcia.

Já a DuezT Euro RSCG, per-
tencente ao mesmo grupo, teve
vida curtíssima, muito em fun-
ção das idiossincrasias dos
franceses. Aberta no início de
2002 com objetivo de atender

do criativo Alexandre Gama da
presidência da Young & Rubi-
cam, a agência rapidamente
agregou um sócio minoritário, a
Leo Burnett, que ficou com 40%
das posições. Segundo Gama, a
busca por participação estran-
geira foi motivada pela idéia de
captação de recursos e pelo am-
biente macroeconômico.

"Estávamos no auge da glo-
balização, então não fazia muito
sentido buscar um parceiro bra-
sileiro", relembra. A partir de um
bom relacionamento com o en-
tão vice-presidente mundial de
criação da Leo Burnett Worldwi-
de, Michael Conrad, a multina-
cional entrou como sócia logo
após a abertura do escritório.

Segundo Gama, o negócio
começou a gerar dividendos logo
no primeiro ano e, não muito
tempo depois, as diferenças de
cultura começaram a aparecer.
Em 2002 o empresário manifes-
tou seu interesse em recomprar
a participação da Leo, que na-
quele momento estava imersa no
processo de formação do grupo

seu principal cliente, o Brades-
co, que passou a concentrar
mais verba dentro da Neogama/
BBH nos últimos meses.

Para Gama, esse resultado
demonstra que, ao contrário do
que defende Ana Lúcia, uma as-
sociação não pode estar ampa-
rada em alinhamento de contas
internacionais. "Apenas 11% da
nossa receita vem de contas in-
ternacionais e, pela minha expe-
riência, sei que os grupos estran-
geiros esperam que o negócio se
sustente mesmo é com clientes
locais", acredita o empresário. O
mais importante, em sua avalia-
ção, é a química pessoal e os va-
lores empresariais envolvidos.

SÓ ALINHAMENTO
NÃO BASTA

Vale destacar, no entanto,
que a agência tem conquistado
contas de prestígio, como a Dia-
geo (Johnny Walker e Smirnoff,
dentre outras), e aberto portas
em grandes clientes, como a Uni-
lever, de quem conquistou a con-
ta alinhada da marca de sabão

Gama: empresa associou-se com a Leo
Burnett e depois foi repassada para o grupo BBH

Ana Lúcia: sem nenhum tipo de retorno por parte
do antigo sócio, nem tecnologia, nem clientes

a conta da Citroen e ser a se-
gunda operação no Brasil - - o
que não foi aceito anteriormen-
te pela Age - -, a DuezT con-
tou com o comando dos sócios
minoritários Duílio Malfatti e
Zuza Tupinambá.

Em setembro do ano passa-
do a empresa foi levada à fusão
com a Carillo Pastore Euro
RSCG, em um processo de en-
xugamento determinado pela
matriz. Na ocasião, Zuza tornou-
se diretor geral da Carillo Pasto-
re, enquanto Malfatti preferiu
deixar a operação, comandando
atualmente a D+, reaberta pela
Fischer América para atuar com
a conta do Banco do Brasil, que
estava na extinta CaliaAssump-
ção (ver texto ao lado).

TROCA DE CAMISA
Nessa lista, o caso que pode

ser considerado como o mais
bem-sucedido é o da Neogama,
o que também não ocorreu sem
sobressaltos. Lançada em mea-
dos de 1999, logo após a saída

BcomS, posteriormente reconfi-
gurado no Publicis Groupe.

"Depois de um longo perío-
do de negociação surgiu a opor-
tunidade de transferir a parti-
cipação da Leo para a BBH, que
estava interessada em criar um
'hub' (núcleo estratégico) na
América Latina", diz Gama, que
se associou à BBH em setembro
de 2002.

Desde então a agência vem
experimentando bom ritmo de
crescimento. Na 23a posição no
ano passado no ranking da pu-
blicação Agências & Anuncian-
tes, de Meio & Mensagem, a
agora Neogama/BBH registrou
volume de compra de mídia de
R$ 75,8 milhões em 2004. Con-
siderado o resultado pelo Ibope
Monitor, a agência saltou do 21º
posto no final desse mesmo ano
para o 12º lugar em junho de
2005, com faturamento de mí-
dia de R$ 214,4 milhões, des-
considerados os descontos dos
veículos. Esse crescimento
deve-se preponderantemente a

em pó Surf em função da asso-
ciação com a BBH. A tendência,
no futuro, é de que a carteira
internacional da Neogama/BBH
passe a ganhar peso maior na
receita.

Para ele, um erro comum
nesse tipo de associação está na
avaliação dos líderes do negócio.
"Muitos profissionais respeitados
em seus respectivos ofícios não
se revelam bons empresários. Eu
tive a oportunidade de testar
primeiramente a minha capaci-
dade com o dinheiro dos outros,
comandando a Y&R", ironiza.

Nesse aspecto, Gama acre-
dita que o ideal, mas nunca pra-
ticado, é a assinatura de um pré-
contrato por prazo determina-
do para avaliar a qualidade do
relacionamento entre as partes
e o desenvolvimento da em-
preitada. "Acho o mais hones-
to, pois se cria uma expectati-
va enorme em torno dessas as-
sociações e, quando ocorre um
fracasso, é fácil pôr a culpa no
sócio estrangeiro", diz. (AA)
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