
Prax compra 40% da República e estréia no marketing político 
Sandra Azedo  

A Prax Holding (acionista de agências como a W/Brasil e da Lew Lara) acaba de ampliar os seus 
negócios na área de comunicação. A empresa, que também investe no setor industrial, fechou 
acordo de compra de 40% das ações da República Comunicação, o que significa uma estréia no 
segmento de marketing político. Segundo o sócio-diretor da República Comunicação, André 
Torretta, o negócio é de R$ 3 milhões.  

A empresa fundada por Torretta tem dois anos de mercado e, para o empresário, desfruta de um 
privilégio: a especialização em um setor timidamente explorado no Brasil. "Por aqui há poucas 
pessoas que trabalham com o marketing governamental e eleitoral. Em geral, são publicitários e 
jornalistas que também prestam serviços nessa área, diferentemente do que acontece nos 
Estados Unidos, onde existem 100 mil pessoas que se dedicam somente ao marketing político."  

 

  

Com a nova estrutura acionária, a República Comunicação passa a oferecer também serviços de 
propaganda, sempre com foco no mundo da política. "Agora, estamos aptos a participar de 
licitações e concorrências públicas", afirma Torretta. Apesar de não haver números oficiais no 
Brasil, o empresário estima um mercado de, no mínimo, R$ 2 bilhões/ano, contando prefeituras, 
estados e união. Torretta explica que a República Comunicação atua não só como uma consultoria 
para pré-candidatos, mas desenvolve toda a comunicação de uma campanha eleitoral. "Ainda 
trabalhamos com marketing para clubes, sindicatos e ONGs."  

"O marketing político tem um potencial enorme no Brasil e ainda existe muito o que ser 
explorado. Esse foi um dos motivos do nosso investimento", comenta o principal executivo da 



Prax, Javier Llussá, que admite a concorrência entre agências nas quais a holding tem 
participação. A W/Brasil, explica Llussá, não trabalha com políticos, governo e nem mesmo 
estatais. Já a Lew,Lara atua com planejamento de propaganda de contas públicas. "De certa 
forma Lew,Lara e República estarão competindo, mas é importante ressaltar que o foco da 
segunda não é apenas a propaganda", explica Llussá. A participação média da Prax nas 12 
empresas é de 40%, sendo que já é analisado o capital da 13, a Conteúdo Expresso, que trabalha 
com administração de conteúdo.  
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