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O executivo Maurice Lévi, presidente do Publicis Groupe, assinou um comunicado oficial, 
distribuído na semana passada à cadeia de stakeholders da holding francesa de comunicação, 
sobre a aquisição de 49% da Talent. As negociações duraram cerca de 15 meses. 
 
Ele classificou a operação brasileira como uma das líderes da publicidade no mercado brasileiro 
e ressaltou a opção do Publicis Groupe de se tornar majoritário na sociedade no futuro, opção 
que tem carência de pelo menos três anos e que deverá contar com a anuência dos sócios 
brasileiros.  
 
Lévi também pontua que “a aquisição demonstra claramente que estamos destacando nossa 
força nos países emergentes. Esse movimento está em perfeita harmonia com a estratégia do 
Publicis Groupe”, que vem priorizando a consolidação da parte digital – lembrando que o grupo 
francês adquiriu, no último mês de agosto, a AG2, operação incorporada à marca Publicis 
Brasil. As outras marcas do grupo presentes no País são Leo Burnett, que muitos acreditavam 
que absorveria a Talent, F/Nazca Saatchi & Saatchi, Salles Chemistri e Neogama/BBH. 
 
Mostrando que seu foco está em países do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), o presidente 
aponta, no mesmo comunicado, a China como sua maior prioridade, confirmando que o coo do 
grupo, Jean-Yves Naouri, tem passado grande parte de seu tempo no país asiático em busca 
de novas oportunidades de negócios.  
 
Nos últimos meses, o Publicis Groupe também adquiriu duas empresas na Índia, fortalecendo o 
MS&L Group (Manning, Selvage & Lee) e ganhando significativa participação no mercado local 
de relações públicas, disciplina que é a base de negócios da marca. No Brasil, a MS&L é 
representada pela Andreolli, do jornalista Paulo Andreolli. 
 
Completando seus comentários sobre a nova empresa do grupo, Lévi enfatiza que “a Talent 
não é só renomada por sua criatividade e expertise. A companhia ainda mostra crescimento 
consistente e significante participação de mercado. Hoje clientes e, amanhã, prospects 
poderão ser beneficiados por seu completo pool de serviços de comunicação”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 out. 2010, p. 17.  


