
“Brasil é prioridade”, garante Maurice Lévy 
Karan Novas 
 
Maurice Lévy teve uma semana cheia de compromissos em sua passagem pelo Brasil na 
semana passada, os quais devem aumentar ainda mais em suas próximas visitas ao País. O 
ceo e chairman do Publicis Groupe não conseguiu sequer visitar todas as agências que 
integram seu conglomerado, mas, por seu discurso, o número de operações sob seu comando 
não deve parar de crescer. 
 
Apenas nos últimos nove meses, o Publicis concluiu a aquisição da AG2, transformando-a em 
sua representante da rede digital Publicis Modem; assumiu o controle majoritário Andreoli 
MS&L, especializada em relações públicas; anunciou o aumento de sua participação na Talent, 
alcançando 60%; adquiriu a GP7, focada em classes emergentes e no mercado de turismo e 
decidiu por Paulo Giovanni para a presidência da Leo Burnett no Brasil, unindo à operação a 
recém-criada agência do executivo, Tailor Made, além de planejar incorporar a Mix Brand 
Experience e a Pop Trade, atuantes nos mercados de promoção e ativação, até 2016. 
 
Além de se reunir com seus principais clientes, Lévy fez questão de passar pelo escritório das 
principais operações que fazem parte de seu grupo, como a Publicis Brasil, a F/Nazca S&S, a 
Leo Burnett Tailor Made e a Talent. Feliz com o que viu, o executivo ressalta que sua vontade 
é intensificar cada vez mais a participação no mercado brasileiro. “Sempre que venho ao 
Brasil, me sinto bem. Estive aqui há apenas dois anos e, nessa nova visita, já percebi uma 
grande mudança no espírito e na energia das pessoas. O brasileiro é um povo otimista por 
natureza, mas, atualmente, sinto ainda mais confiança que o normal. Durante muito tempo 
sobrava esperança por aqui, mas os altos e baixos não permitiam que esse otimismo se 
tornasse realidade. Nos últimos anos, porém, especialmente após a crise, o País passou a 
gerar confiança em todas as indústrias”, declarou, antes de confirmar: “Temos algumas 
prioridades em nosso grupo, e o Brasil a principal delas. Pretendemos continuar investindo 
globalmente no digital, que é a chave para nossa estratégia, e em países emergentes, que 
preferimos chamar de ‘mercados de rápido crescimento’, especialmente Brasil e China”, 
confirmou Lévy. 
 
Apesar de se declarar satisfeito com o crescimento orgânico de suas operações, o chairman 
enfatizou que continuar investindo em aquisições faz parte de seu planejamento, 
especialmente como forma de alcançar resultados positivos mais imediatos. “Estamos 
satisfeitos com nossos negócios. Mesmo assim, há algumas áreas nas quais precisamos 
expandir ou fortalecer nossa presença. Fazemos aquisições para ampliar rapidamente nossa 
participação no mercado brasileiro. Se quisermos ser líderes por aqui, é preciso assumir esse 
comportamento”, analisou. 
 
DPZ 
 
A principal especulação do mercado, que há mais de um ano tem discussão intermitente, é em 
relação à aquisição da DPZ. Sobre o caso, Lévy garante que não há nada fechado, porém 
demonstra interesse e joga a responsabilidade de um futuro negócio nas mãos de Duailibi, 
Petit e Zaragoza. “A DPZ é uma agência muito interessante. É um nome que conhecemos de 
longa data, que coincidentemente começou quando eu estava chegando ao mercado. Estamos 
conversando com muita gente e nunca escondi isso. Não sei se a DPZ tomará alguma decisão 
nesse sentido, mas se eles estiverem pensando em vender sua agência, gostaríamos de ter a 
possibilidade de conversar com eles”, sublinhou. 
 
A intenção é aumentar cada vez mais a pluralidade de seus serviços, podendo assim abranger 
o máximo de oportunidades. “O conceito do Publicis Groupe é ‘Viva la Différence’. Isso é bem 
visível nas nossas agências aqui. A Leo Burnett, agora com Paulo Giovanni no comando, está 
aplicando uma abordagem bem particular com seus clientes. A AG2 quase não tem mais 
espaço físico para crescer, assim como a Publicis Brasil, que esbanja clientes satisfeitos e 
grandes talentos. A F/Nazca é conhecida por sua excelência criativa e a Talent, com perfil e 
história muito semelhante à nossa operação na França, tem um espírito e uma energia que 



contagiam. Isso é o mais positivo nesse mercado e o que me deixa muito satisfeito”, concluiu 
Lévy.  
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