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Investimento. Chegada de sócio estrangeiro foi anunciada ontem pela manhã em Paris, sem que fosse informado o valor,
que, segundo fontes de mercado, ficou em US$ 110 milhões; fundador da Talent garante que empresa continua independente

Grupo francês Publicis compra
49% da agência brasileira Talent
ANTONIO MILENA/AE–11/11/2008

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

O grupo Publicis, terceiro
maior do mercado publicitário mundial, anunciou ontem
a compra de 49% das ações da
agência Talent, com sede em
São Paulo. O anúncio foi feito
em um comunicado oficial,
sem detalhes sobre o negócio,
no qual não consta o valor da
transação.
De acordo com informações
obtidas pelo Estado em Paris, a
transferência custará à empresa francesa US$ 110 milhões –
valor bem abaixo dos US$ 200
milhões cogitados em agosto
pelo jornal Financial Times.
O negócio foi informado por
meio de uma nota oficial lacônica, na qual 60% das informações são dedicadas a descrever
o grupo Talent. O único dado
relativo à transação é o porcentual de 49%. Fontes do mercado publicitário da França garantem que a participação pode ser
aumentada, sem, no entanto,
que haja um prazo tal. Diretora
de Comunicação Externa, Peggy Nahmany, não se manifestou sobre o tema, ontem, quando consultada pela reportagem.
Ainda no comunicado, a companhia francesa afirma: “A transação está em linha com a estratégia do Grupo Publicis de realizar aquisições pontuais visando expandir a liderança em mercados de alto crescimento, como o Brasil.”
A empresa ainda lembra que,
em agosto, já oficializara a aquisição da agência A2G, em Porto
Alegre, escritório se uniu à subsidiária Publicis Modem, braço
digital da Publicis Worldwide.
“O movimento segue a aquisição pelo Grupo Publicis da

PARA LEMBRAR

Mercado atrai
agências
estrangeiras
A compra da Talent pela Publicis reflete uma tendência
de as grandes agências brasileiras se associarem a grupos
internacionais. Em abril, o
publicitário Washington Olivetto uniu-se à rede americana de agências McCann-Erickson, formando a WMcCann.
Criada em 1980 por Julio
Ribeiro, a Talent prevê crescer 25% este ano, chegando a
um faturamento de R$ 1 bilhão. A compra da Talent incluiu a QG Propaganda, criada há 18 anos.
A Talent continuará sob o
comando de Ribeiro e dos
sócios José Eustachio, vicepresidente de Operações, e
Antonio Lino, vice-presidente de Administração. A QG
continuará sob a presidência
de Paulo Zoega Neto.
Internacionalização. Ribeiro disse precisar de sócio estrangeiro para acompanhar clientes que se tornam multinacionais
agência digital AG2 e sua fatia
minoritária na agência Taterka,
também neste ano.”
Segundo a Publicis, os negócios se justificam porque “o Brasil é um dos mais promissores
mercados de publicidade do
mundo”. Com a aquisição da Talent, a Publicis chega a mil funcionários no País, onde reúne
cinco marcas: Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo

Burnett, VivaKi e MS&LGroup.
Além de ampliar sua estrutura física no Brasil ao adquirir a
agência fundada por Julio Ribeiro, o grupo francês se consolida
como a grande oponente da
WPP, a número 1 da publicidade. Para tanto, a Publicis contará agora com clientes da Talent
do peso de Sony, Santander,
Timberland e Embratel.
A companhia já fatura a metade de sua renda em países emergentes e no ambiente digital, e
sua projeção é chegar a 60% en-

tre 2013 e 2014. Em julho, segundo a agência Reuters, o presidente do diretório da Publicis, Maurice Lévy, afirmou que o grupo
pretende seguir uma política
de aquisições, de forma a ampliar seu mercado na China.
Planos. “Assinamos ontem

(terça-feira), depois de um ano
de conversas”, afirmou Ribeiro, em São Paulo. “O acordo aumenta minha ambição.”
O publicitário explicou que
seus clientes brasileiros – co-

mo Semp Toshiba, Tigre, Alpargatas e Votorantim Cimentos –
estão se tornando multinacionais, e que ele precisava de um
sócio internacional para atender a essas empresas fora do
País. “Achamos que o modelo
anterior era muito restritivo”,
explicou. “Era difícil crescer só
no Brasil.”
Ribeiro não confirmou o valor do negócio, dizendo que
“existem muitos boatos no mercado”. Ele garantiu que a Talent continuará atuando como

uma agência independente, tanto do ponto de vista da criação
quanto administrativo.
A Publicis tem uma operação
brasileira, que continuará separada da Talent.
O fundador da Talent comunicou ontem à equipe a chegada do novo sócio. “O pessoal
recebeu bem”, disse Ribeiro.
“Com o acordo assinado, minha sensação é de alívio, depois
de um ano de negociações. Agora vou tirar uma semana de férias.” / COLABOROU RENATO CRUZ

PONTOS-CHAVE
● Expansão

●

Maurice Lévy, presidente do
diretório da Publicis, afirmou
em julho que o grupo planeja
seguir sua política de aquisições, para ampliar seu mercado nos emergentes.

25%

DIVULGAÇÃO

Crescimento

É o aumento previsto para o faturamento da Talent neste ano, sobre o resultado de 2009, chegando a R$ 1 bilhão.

● História

A agência de publicidade Talent
criou slogans memoráveis,
como “Não é assim nenhuma
Brastemp” e “Bonita camisa,
Fernandinho”, para as camisas
UsTop.

RONEN ZVULUN/REUTERS–21/10/2009

Editores estão
otimistas com o
futuro dos jornais
Pesquisa revelada
em fórum mundial,
na Alemanha, mostra
crescente otimismo
com o setor
Roberto Gazzi
ENVIADO ESPECIAL
HAMBURGO, ALEMANHA

No que depender das expectativas de seus editores, os leitores
de jornais podem ficar tranquilos. A maioria deles vê com otimismo o futuro dos jornais. Ou
ao menos da atividade diária de
editar notícias,sejam elas no jornal de papel entregue todos os
dias em suas casas e nas bancas,
na internet, nos celulares e, agora, nos tablets.
É o que revela uma pesquisa
divulgada na terça-feira, no primeiro dia do 17.º Congresso
Mundial de Editores, que se realiza em Hamburgo, norte da Alemanha. A pesquisa foi feita pela

consultoria McKinsey com 525
editores de jornais de todo o
mundo.
O levantamento mostrou que
o otimismo é crescente em relação às pesquisas anteriores, feitasnocomeço eno meioda década. Nelas, os editores estavam
contaminados pelas previsões
do fim dos jornais impressos
com a expansão das mídias eletrônicas. Elas eram vistas como
grandes inimigas das redações –
que, com o passar dos anos, passaram a enxergar nelas um aliado do bom trabalho jornalístico.
A enquete divulgada agora reflete este novo espírito, da crença numa convergência das mídias em benefício do jornalismo
e seus leitores/consumidores.
Emergentes. “Já passou da ho-

ra de acabar com o pessimismo,
de escrever tanto sobre o fim
dos jornais”, disse o consultor
Jim Chisholm, um dos apresentadoresda pesquisa. Osmais otimistas são os editores de jornais

●

Futuro

JIM CHISHOLM
PESQUISADOR DA MCKINSEY

“Já passou da hora de acabar
com o pessimismo, de escrever
tanto sobre o fim dos jornais”

GIOVANNI DI
LORENZO
EDITOR-CHEFE DO ‘DIE ZEIT’

“Os jornais não podem cometer
o mesmo erro do início da
internet. Bom jornalismo custa
caro, temos de cobrar”

dospaíses emergentes, comoÍndia, China e Brasil, onde a circulação dos jornais cresce. No primeiro semestre deste ano, a circulação média diária dos jornais
brasileiros cresceu 2% – a do Estado, 8%.
Para continuar atraindo seus
leitores, os jornais e as redações
estão mudando. A grande maioria dos editores respondeu que
suas redações estão se reinventando e vão mudar ainda mais
nos próximos anos, com equipes que estarão trabalhando e
oferecendo conteúdos multimídias.
Essas novas fábricas de conteúdo precisarão cada vez mais,
segundo eles, de profissionais
inovadores, especializados e ca-

pazes de trabalhar, se preciso,
em várias plataformas. Algo que
custa caro. E vinha pondo em
cheque a indústria, por conta da
gratuidade da internet.

FELIPE RAU/AE–13/3/2010

Conteúdo. “Os jornais não po-

dem cometer o mesmo erro do
início da internet, que foi não
cobrar pelo conteúdo. Bom jornalismocusta caro, temos de cobrar”, pregou um dos palestrantes do dia, Giovanni di Lorenzo,
editor-chefe do semanário Die
Zeit, uma das publicações de referência na Alemanha. Que trouxe outra boa notícia aos presentes: apesar da crise europeia,
seu jornal está crescendo. Até
mesmo entre os jovens. São menos do que em outras gerações,
mas leem, informou.
“Chega de negativismo e de
só pensar na internet e tentar
mimetizá-la. Nossos leitores
querem bom jornalismo, profundidade”, disse. E, para isso,
entre outras coisas, as redações
devem ouvir mais os leitores,
usando a facilidade dos novos
meios.
A otimista palestra de Lorenzo, curiosamente, ocorreu antes mesmo da apresentação da
pesquisa. Da qual participou este enviado especial, que se alinha com o otimismo geral. E
que contou com um iPad para
escrever este despacho.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 out. 2010, Economia & Negócios, p. B17.

Em alta. Circulação diária dos jornais brasileiros cresce 2%

