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Maurice Lévy já despejou bilhões de dólares para fazer da francesa Publicis Groupe SA uma 
líder mundial na publicidade digital. Agora, depois de comprar uma coleção de empresas 
especializadas em internet, ele está buscando maneiras de fazê-las crescer. 
 
"Não restou nada grande para comprar", disse Lévy, presidente da Publicis, ao Wall Street 
Journal. "Entretanto, a publicidade digital guarda uma série de oportunidades ainda 
desconhecidas." 
 
Os 23 anos de Lévy no comando da Publicis foram marcados por aquisições agressivas. Nos 
últimos anos, elas se concentraram na área digital, já que os anunciantes passaram a gastar 
mais com a publicidade pela internet, em detrimento da mídia convencional, como a imprensa 
escrita e a televisão. 
 
A Publicis comprou a empresa de marketing pela internet Digitas, por US$ 1,3 bilhão, em 
2007. Também adquiriu, em 2008, a empresa de marketing de buscas Performics, que 
pertencia ao Google Inc. Ano passado, abocanhou a Razorfish, que era da Microsoft, por US$ 
530 milhões. 
 
Desde que a economia mundial entrou em crise, em 2008, esse foco tem se provado 
inteligente. 
 
Em 2009, a receita vinda dos formatos mais tradicionais, da imprensa escrita à televisão, caiu 
drasticamente, em meio a um encolhimento geral de 10,2% no mercado publicitário, de 
acordo com a ZenithOptimedia, unidade de mídia da Publicis, especializada na compra de 
espaços publicitários. 
 
Por outro lado, a receita com a publicidade digital se manteve estável. A previsão é de que o 
segmento cresça 12% em 2011, em relação a este ano, para US$ 61,85 bilhões, de acordo 
com a empresa de pesquisas e-Marketer. 
 
Em 2009, mais de 25% da receita da Publicis, de 4,52 bilhões de euros (US$ 5,55 bilhões), 
veio da área digital. Mais do que a rival britânica WPP PLC, com sede em Dublin, e a americana 
Omnicom Group Inc., de Nova York - respectivamente primeira e segunda maiores empresas 
de publicidade do mundo. A Publicis é a terceira do ranking. 
 
"A Publicis parece ter sido a agência que deu os passos mais concretos para se reorganizar 
internamente em torno da área digital", diz Conor O'Shea, analista da Kepler Capital Markets. 
Ela "tem sido a mais agressiva em colocar a área digital como parte central do negócio". 
 
Lévy, de 68 anos, nasceu em Marrocos. 
 
Ele foi alçado ao comando da Publicis em 1987, mas recusou o tradicional escritório da 
presidência, com vista para o Arco do Triunfo, optando em vez disso por um escritório mais 
modesto, com janela para uma rua de trás, que manteve desde então. 
 
Como diretor-presidente, tem se esforçado para ampliar a presença global da Publicis. Ele 
comprou a agência de publicidade britânica Saatchi & Saatchi, em 2000, assim como a 
americana Leo Burnett WorldWide, sediada em Chicago, em 2001. 
 
O contrato de Lévy na Publicis ia até o fim de 2011, mas ontem o conselho decidiu prorrogá-lo. 
Ele deve continuar como presidente do conselho e diretor-presidente por tempo 
indeterminado. 
 
Nos últimos 30 anos, as agências de publicidade europeias, em particular a Publicis e a WPP, 
desafiaram o domínio americano no setor. As duas compraram grandes agências de 
propaganda nos Estados Unidos e se expandiram nos mercados emergentes. 



 
"O mercado está sendo reequilibrado. 
 
(...) O domínio cultural ainda permanece nos Estados Unidos", disse Lévy. "Mas as novas 
tendências mais interessantes estão saindo da Europa." 
 
Ainda assim, a Publicis obtém quase metade de sua receita nos EUA. Uma das maiores contas 
da empresa é a Procter & Gamble Co. Outra é a General Motors Co., embora recentemente a 
Publicis tenha perdido a enorme conta da Chevrolet. 
 
O mercado publicitário americano está dando sinais de recuperação, mas a Europa continua 
irregular. França e Alemanha são os únicos países que estão conseguindo se manter, de 
acordo com Lévy. 
 
"Existe a disposição [entre os clientes globais] de investir mais, o que é impressionante", disse 
ele. Lévy espera que o orçamento das empresas para mídia continue crescendo. 
 
Nos primeiros três meses de 2010, a Publicis apresentou um aumento de 3,1% na receita 
orgânica, uma medida de referência para o setor que exclui os efeitos do câmbio, aquisições e 
alienações. A agência prevê um crescimento orgânico de 3% para este ano, disse Lévy, em 
comparação com 2% que a rival WPP espera obter. 
 
Em grande parte, ele atribui o desempenho relativamente sólido da Publicis ao segmento de 
publicidade digital. 
 
Os analistas do setor concordam que a propaganda online será um grande motor do 
crescimento. 
 
Mas alegam que as empresas ainda precisam descobrir como ganhar mais a partir dos dados 
colhidos, direcionando o público de forma mais eficiente e medindo o impacto dos anúncios. 
 
"No curto prazo, o benefício é que essa propaganda [a digital] está crescendo mais rápido", diz 
Thomas Singlehurst, analista do Citigroup. "Mas será que o retorno obtido com a propaganda 
digital é o mesmo que nos serviços de marketing tradicional? Isso é um pouco desconhecido." 
 
A Publicis pretende buscar mais parcerias com gigantes do setor de tecnologia, tais como 
Google e Microsoft, para levar mais anúncios aos sites de relacionamento, telefones celulares e 
sites de comércio eletrônico, disse Lévy. 
 
A Publicis tem como objetivo que em algum momento cerca de um terço de seu faturamento 
venha da publicidade digital, ante 27% no fim de março. Alcançar essa meta depende de como 
as novas tecnologias, como por exemplo o iPad da Apple, vão transformar a forma como os 
anúncios são vistos. 
 
"O choque que a internet causou [ao setor] ainda não chegou ao fim", disse Lévy. "Precisamos 
estar à frente da curva. Caso contrário, não seremos capazes de acompanhar o cliente de 
amanhã." 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 02 jun. 2010, Empresas, p. B9. 


