
Havas Sports, a próxima tacada
Para Fernando Rodés, CEO da holding francesa que adquiriu o  
controle da Z+, o momento é de tranqüilidade em relação ao Brasil
Robert Galbraith

Estados Unidos, Reino Uni-
do, Espanha e França são hoje 
os quatro principais mercados 
do grupo Havas e também onde 
estão concentradas as maiores 
preocupações em relação aos 
desdobramentos da crise glo-
bal deflagrada com o colapso 
do sistema financeiro norte-
americano. O Brasil, porém, não 
tira o sono do catalão Fernando 
Rodés Vilà, CEO mundial do 
conglomerado francês presente 
hoje em mais de cem nações. O 
Havas, que há quase dois anos 
comprou as ações de Dalton 
Pastore e Cláudio Carillo na 
operação brasileira da Euro 
RSCG e mais recentemente 
incorporou a Z+ ao seu portfó-
lio no País, ainda tem muitos 
planos para o Brasil. 

O próximo passo será a intro-
dução da bandeira Havas Sports, 
braço de marketing esportivo 
do grupo que acaba de adquirir 
a Sponsorship Media no Reino 
Unido, mercado que se prepara 
para a Olimpíada de Londres em 
2012. Há dois anos foi montada 
uma filial na China, também no 
embalo do maior evento esporti-
vo do mundo, e que colheu bons 
frutos com os Jogos de Pequim 
realizados em agosto. 

Seguindo essa lógica, Rodés 
afirmou, em entrevista exclusiva 
ao Meio & Mensagem, que a 
Copa do Mundo de 2014 torna o 
Brasil um destino natural de uma 

futura filial da Havas Sports. O 
movimento já estava na pauta do 
grupo, que considerava montar 
a estrutura brasileira sem aquisi-
ção — from scratch, como se diz 
em inglês —, mas a crise global 
suspendeu todos os investimen-
tos de grande porte até que o 
cenário financeiro 
volte a se esta-
bilizar. “Além do 
mais, precisamos 
consolidar a nos-
sa mais recente 
aquisição, a Z+”, 
disse Rodés.

Para justificar 
sua tranqüilida-
de em relação ao 
Brasil, o princi-
pal executivo do 
Havas aponta a 
sol idez macro-
econômica e a es-
tabilidade política 
como al icerces 
da confiança no 
País, sétimo mer-
cado publicitário 
mais importante 
do mundo em seu 
ponto de vista. “O Brasil tem 
auto-suficiência energética e 
é rico em recursos naturais, 
o que o coloca em uma posi-
ção privilegiada”, explica. Em 
termos publicitários, mais um 
diferencial que será relevante na 
resistência à turbulência global 
é o crescimento da classe C den-

tro da população de 180 milhões 
de habitantes. “Um mercado 
doméstico com grande poder 
aquisitivo é um importante 
elemento para reduzir a depen-
dência de fatores externos”, 
ressalta Rodés. Ele também 
reconhece a solidez do sistema 

financeiro e lembra que o boom 
imobiliário brasileiro é fruto 
do déficit habitacional, e não 
de especulação. “Infelizmente, 
é o que aconteceu nos EUA, 
no Reino Unido e na Espanha. 
Imagine que o metro quadrado 
de Madrid ficou mais caro do 
que o de Paris, algo inédito. As 

pessoas que se endividaram para 
comprar imóveis e revendê-los 
têm hoje dívidas maiores do 
que o valor atual dessas posses”, 
conta Rodés, mostrando que 
o castigo pela ganância não se 
limita às Bolsas.

Com carreira iniciada no mer-

cado financeiro, Rodés chama a 
atenção para alguns equívocos 
nas análises de consultores de 
instituições do ramo quando ten-
tam explicar o que vai ocorrer no 
setor de comunicação. Segundo 
ele, a maioria ignora a revolução 
que ocorre hoje no modelo de 
operação das agências que estão 

se digitalizando para sobrevi-
ver. “Essa crise vai acelerar a 
necessidade de ajustes visando 
o futuro do negócio”, destaca 
Rodés. Mais um ponto para o 
Brasil, visto por ele como um 
dos maiores celeiros de talentos 
digitais do planeta. 

David Jones, 
C E O  d a  E u r o 
RSCG, disse em 
entrevista publi-
cada em julho des-
te ano no M&M 
que o grupo rea-
lizou uma série 
de movimentos 
no mundo todo 
unificando estru-
turas tradicionais 
e digitais, já que a 
idéia de unidades 
digitais isoladas é 
considerada obso-
leta. Além das em-
presas já citadas, 
o Havas tem no 
Brasil unidades da 
Havas Digital e da 
Media Contacts 
e a base carioca 

Euro Contemporânea. A receita 
global no primeiro semestre, de 
acordo com o balanço divulgado, 
chegou a ¤ 755 milhões, um cres-
cimento de 8% em relação ao 
mesmo período de 2007. A con-
tribuição latino-americana foi 
de ¤ 37 milhões, montante 7,5% 
superior ao do ano passado.

Ricardo Reis, da Havas Digital no Brasil, e Fernando Rodés: Copa de 2014 torna o País um destino natural 
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