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A aquisição de 62% da agência
de publicidade digital brasileira
AG2 pela francesa Publicis re-
força a intenção do terceiro
maior grupo de comunicação
do mundo, de acordo com o
ranking anual do Research
Company Evaluating the Media
Agency Industry (RECMA), em
investir na América Latina, e
principalmente no Brasil. Com
€ 4,5 bilhões de faturamento
em 2009, a Publicis quer ga-
nhar um mercado ainda inédito
na América Latina, o de mídia
digital. Orlando Marques, pre-
sidente da Publicis Brasil, afir-
ma que o país atualmente é o
que mais cresce para a empresa.
“Em 2009 a América Latina foi
a região que mais expandiu
dentro das operações do grupo,
e nela o Brasil, que além de ser o
maior é o que cresceu mais”.

O investimento do grupo na
aquisição da AG2 não foi revela-
do, mas Marques afirma que

para 2011 o grande investimento
será na agência de mídia digital.
“Ainda não temos o valor que
será investido no Brasil, mas
posso afirmar que destinare-
mos a maior parte dele para
a AG2Publicis Modem, nossa
mais nova empresa”.

O motivo de tantos esforços
em recursos digitais tem uma ex-
plicação. Segundo Jean-Philippe
Maheu, presidente global da Pu-
blicis Modem, braço do grupo de
mídia digital, até 2013 o número
de pessoas que acessam a inter-
net via telefone celular será
maior do que as que acessam por
computadores. “A nossa preocu-
pação com a mídia digital é ba-
seada em pesquisas que mostram
como esse mercado cresce cons-
tantemente no mundo e o Brasil é
hoje o país que mais acessa, por
exemplo, as redes sociais”, afir-
ma Maheu. Além disso, ele afir-
ma que 25% da população mun-
dial está conectada na internet, o
que mostra o potencial da rede
para atender e divulgar grandes
marcas mundiais.

Para abocanhar uma fatia
maior desse mercado, Marques
afirma que já existe uma ex-
pansão planejada para a AG2
Publicis Modem. “Estamos
com um novo escritório em São
Paulo, além do escritório de
Porto Alegre, cidade onde foi
criada a AG2. Como a Publicis
Brasil dispõe de um escritório
no Rio de Janeiro, vamos aten-
der por lá os clientes da AG2
Publicis Modem”. César Paz,
fundador da AG2 e atual presi-
dente da nova agência, afirma
que a aquisição pelo grupo
francês vai facilitar a expansão
da companhia, que segundo
ele, cresceu cerca de 40% nos
últimos cinco anos.

Os negócios devem chegar
também em Brasília. Segundo
Marques, a empresa ainda não
atende o governo, mas tem inte-
resse em adquirir algumas con-
tas públicas e não descarta a
possibilidade de abrir um novo
escritório na capital federal.
Com apenas cinco anos de atua-
ção na América Latina, o grupo
Publicis prevê novas aquisições .
Alejandro Cardoso, presidente
da Publicis América Latina,
afirma que após a aquisição no
Brasil, vai voltar as atenções
para o México, mercado que, se-
gundo ele, é o mais importante
da região depois do Brasil. “Em
breve vamos anunciar mais uma
aquisição”, afirma Cardoso. ■

“A nossa preocupação
com a mídia digital
está baseada em
pesquisas que
mostram como
esse mercado cresce
constantemente
no mundo

Jean-Philippe Maheu,
presidente global

da Publicis Modem

Publicis adquire brasileira AG2
para competir na área digital
Depois de apresentar o melhor crescimento do grupo em 2009, América Latina é o foco da companhia

MÚSICA

Piano usado pelos Beatles no
estúdio Abbey Road vai a leilão
O piano vertical Challen do estúdio Abbey Road, em Londres, é um dos
destaques do leilão que será promovido no dia 15 de agosto pela casa
Bonham’s de Pioneiros da Cultura Popular 1940-1990. O instrumento,
aposentado nos anos 1980, foi tocado pelos Beatles e pelo Pink Floyd
e pode ter seu preço elevado para até 150 mil libras (US$ 235 mil).
O piano foi comprado para o estúdio em 1964 por 250 libras.

QUÍMICA

Dow Chemical tem lucro abaixo
de estimativas no segundo trimestre
A maior empresa química dos EUA em faturamento obteve lucro
de US$ 651 milhões, ou de US$ 0,50 por ação, no segundo trimestre,
em comparação a um prejuízo de US$ 344 milhões, ou de 0,47 por ação,
em igual período do ano anterior. Excluindo os gastos com reestruturação
e outros custos, o lucro por ação da companhia ficou em US$ 0,54.
A receita da companhia subiu 20%, para US$ 13,62 bilhões.

Divulgação

RECEITA

€ 4,5 bilhões
foi quanto o grupo Publicis
faturou em 2009. O grupo diz
que o melhor desempenho
foi a região latino-americana.

AQUISIÇÃO

62%
foi a parte que a Publicis Modem
comprou da AG2 e o primeiro
investimento em mídia digital
da empresa na América Latina.

César Paz (à esquerda)
Jean-Philippe Maheu,
Alejandro Cardoso
e Orlando Marques
na comemoração
da nova agência,
a AG2 Publicis Modem

Rafael Neddermeyer

EVOLUÇÃO

2013
será o ano, segundo o CEO
da Publicis Modem, em que a
maioria dos usuários acessarão
a internet pelo celular.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 32.
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