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"O ofício da publicidade está hoje tão próximo da perfeição que vai ser difícil aperfeiçoá-lo 
ainda mais", disse Samuel Johnson, escritor e lexicógrafo inglês. Detalhe: a frase foi dita em 
1759, conforme relembra o também escritor Ignacio Ramonet em artigo publicado em 2001 no 
Le Monde Diplomatique. Pode-se imaginar qual teria sido a surpresa de Johnson quando um 
imigrante húngaro chamado Charles Louis Havas proporcionou mais um avanço ao mercado de 
comunicação quando, em 1835, fundou a primeira agência internacional de notícias - a atual 
AFP -, que logo passaria a administrar espaços publicitários.  
 
E o que diriam Johnson e o próprio Charles Havas se soubessem que aquela pequena agência 
de notícias iniciada por Havas se tornaria, mais de um século depois, no sexto maior 
conglomerado de comunicação do mundo, com 13 mil funcionários espalhados por cem países 
e uma receita de US$ 1,2 bilhão?  
 
Fernando Rodés, presidente mundial do Grupo Havas, relembra a história centenária da 
organização para contextualizar os desafios que a companhia tem diante de um cenário 
marcado tanto pela crise internacional como pela complexidade das novas demandas da 
indústria da comunicação. "A crise internacional contribuiu para reforçarmos a opção 
estratégica pelo Brasil, um mercado mais protegido contra as crises que a Europa e os EUA", 
afirma, durante passagem por São Paulo. "Mas reforçamos as atenções com o País de uns dois 
anos para cá", reforça. Ele se refere à aquisição de toda a participação dos sócios brasileiros 
na agência Carillo Pastore Euro RSCG. No ano passado, foi a vez de comprar a agência de 
publicidade Z+. "Nosso investimento no Brasil, de uns dois anos e pouco para cá, chega aos € 
30 milhões. Ele não sabe precisar quanto será investido daqui pra frente, mas uma coisa é 
sabida: está nos planos a criação de companhias especializadas em comunicação corporativa e 
entretenimento, duas das áreas definidas como prioridade pela operação global. "Nossa 
intenção não é necessariamente comprar empresas aqui, mas sim começar do zero", afirma o 
espanhol Rodés, um dos sócios minoritários do grupo - o majoritário é Vincent Bolloré. O 
Grupo Havas atua no País por meio das agências EURO RSCG, Z+, ambas de publicidade Media 
Contacts (digital) e Mobext (marketing para celular). "O Brasil representa 4% nos negócios do 
grupo, percentual que pode chegar a 7% em alguns anos. Além de uma economia forte, o País 
tem tradição em comunicação e profissionais qualificados", disse Rodés, horas antes de pegar 
o avião e voltar para Europa, onde, segundo ele mesmo, a situação não esta nada boa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. 
C8. 


