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O Publicis Groupe é considerado o terceiro maior conglomerado de comunicação publicitária do 
mundo. Com atuação em 104 países nos cinco continentes, e cerca de 46 mil profissionais, o 
grupo (fundado na França, em 1926, por Marcel Bleustein Blanchet) teve, em 2009, 
faturamento estimado em € 4,5 bilhões.  
 
No País, o Publicis Groupe congrega as agências Leo Burnett, Publicis Brasil, F/Nazca S&S, AG2 
Publicis Modem, Publicis Dialog (serviços de marketing, como eventos e ativações em PDVs), 
Salles Chemistri (especializada em varejo), Taterka (somente 5% da agência) e, agora, Talent 
e QG Propaganda. 
 
Em agosto deste ano, a Publicis Brasil e a AG2 concluíram as negociações para a compra da 
maioria de ações da agência digital brasileira criando, assim, a AG2 Publicis Modem. Com a 
união, a empresa tambémintegra o Publicis Groupe, consolidando o investimento da 
multinacional no segmento digital, com especial atenção ao mercado brasileiro. Nesse sentido, 
a Publicis Modem, que já tem uma operação com mais de 1,4 mil colaboradores na Europa, 
América do Norte e Ásia, inaugurou, por meio da AG2 Publicis Modem, sua primeira iniciativa 
na América Latina. 
 
Mesmo após a aquisição, os sócios gestores da AG2 permanecem na direção da agência, tendo 
à frente Cesar Paz como ceo, que passa a responder a Orlando Marques, ceo da Publicis Brasil.  
Em 2008, o grupo também lançou o VivaKi, plano para aumentar a participação do Publicis 
Groupe na comunicação digital, fomentando o crescimento de suas unidades digitais: Starcom 
Media Vest Group, ZenithOptimedia, Digitas e Razorfish. Esta última iniciou operações no Brasil 
em maio deste ano. 
 
No País, a Publicis Brasil e a Salles Chemistri ocupam, somadas, a 12ª posição no ranking de 
agências do Brasil que mais investiram em mídia no primeiro semestre de 2010 segundo o 
Ibope Monitor. E em 2009, a Publicis Brasil registrou crescimento de 47% comparado a 2008. 
 
Utilizando o conceito mundial da rede “Contagious Ideas that change the conversation”, a 
Publicis Brasil atende, atualmente, grandes anunciantes como Citi, Credicard, Editora Abril, 
Nestlé, P&G, Sanofi-Aventis, Pernod Ricard, Odebrecht; Telefônica, SBT, Groupe SEB (Arno, 
Panex e Rochedo), Sony, Siemens, Swatch, AXN, Brookfield, L’Óreal Paris e Varilux. 
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