
A Carillo Pastore, enfim, é vendida para o francês Havas 
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Grupo comprou toda a participação dos sócios brasileiros e, agora, tem o controle total da 
agência. Terminou ontem o impasse entre os publicitários Dalton Pastore e Cláudio Carillo, 
fundadores da agência Carillo Pastore, e o grupo Havas, dono da rede Euro RSCG. As 
participações dos sócios brasileiros na agência Carillo Pastore Euro RSCG foram adquiridas pelo 
conglomerado francês. Os dois publicitários detinham, juntos, 51% das ações, enquanto o 
restante estava nas mãos da Euro RSCG. O Brasil, aliás, era o único país do mundo onde a 
rede não era majoritária. Agora, o controle é integral.  
 
Os valores da negociação não foram revelados. Com o acordo de venda, Pastore e Carillo 
passam a integrar o conselho consultivo do Havas no Brasil, que acaba de ser criado. "Nós dois 
estávamos diretamente na operação diária da agência e, a partir de agora, começamos a nos 
afastar paulatinamente. Acredito que em duas ou três semanas a transferência esteja 
concretizada", afirma Dalton Pastore, ao acrescentar que a agência mudará de nome.  
 
A sociedade entre o grupo internacional e a Carillo Pastore completou dez anos em 2006. A 
venda das ações, entretanto, estava em pauta desde 2001. "A primeira negociação ocorreu há 
seis anos, mas foi encerrada pelas duas partes. Em 2003, tivemos novas conversas. Foi no ano 
passado, no entanto, que elas ficaram mais intensas", comenta Pastore. Para o publicitário era 
necessário um tempo de maturação para a venda. "A empresa era mais que um negócio para 
nós. Tivemos de nos acostumar com a idéia", completa.  
 
No último ano, o preço foi o grande empecilho para o fechamento do negócio. Em entrevista à 
este jornal em 2006, Cláudio Carillo, afirmou que existia o interesse de venda por parte dos 
brasileiros e o de compra pelos franceses, mas o valor não estava acertado. Nos últimos 
meses, a dissolução da sociedade ficou ainda mais complicada, quase chegando à Justiça.  
 
"O que ocorreu foi uma notificação extra-judicial, o que é bastante comum em negociações", 
diz Dalton Pastore, que também é presidente da Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade (Apap).  
 
O executivo afirma que este é um momento estratégico para a Havas, e, principalmente, para 
a Euro RSCG Worldwide. "A rede está se desenvolvendo no mundo todo e os negócios no Brasil 
são crescentes", diz. Atualmente, a Euro tem 230 agências espalhadas em 75 países. Segundo 
a revista especializada Advertising Age, a rede gera 70% da receita do grupo Havas, 
totalizando cerca de US$ 1,3 bilhão.  
 
Novas contas  
 
A estimativa inicial da Carillo Pastore Euro RSCG é crescer 32% em 2007, graças a conquista, 
no ano passado, de contas como as da LG, Francis e da Reckitt Benckiser (alinhamento). No 
ano passado, a receita aumentou 5% na comparação com 2005. Durante o período de janeiro 
a dezembro de 2006, a agência ocupou a vigésima terceira posição no ranking do Ibope 
Monitor, com R$ 359,4 milhões de investimento publicitário dos anunciantes.  
 
kicker: Com o acordo de venda, publicitários passam a integrar o conselho consultivo da 
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