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O crescimento do mercado publicitário brasileiro, somado ao declínio do mercado europeu, tem 
trazido uma nova ordem mundial de investimento estrangeiro em mercados publicitários. 
Nesse cenário, o Brasil figura entre os países de maior potencial no setor de publicidade e 
propaganda, o que vem atraindo investidores europeus. Ontem o grupo francês de serviços de 
marketing Publicis anunciou a compra da agência brasileira DPZ e, depois de sete meses de 
negociação, fincou os pés no Brasil para ser a maior empresa estrangeira de publicidade no 
País. 
 
Sem revelar valores, uma fonte ligada à Publicis na França afirmou ao DCI que mesmo depois 
da negociação os donos da DPZ continuarão no comando das operações no Brasil. "De fato há 
uma necessidade de conhecer o mercado brasileiro, que os donos da DPZ possuem como 
ninguém. Dessa forma, haverá uma espécie de conselho em que eles, com 30% da empresa, 
poderão continuar forte dentro das ações do grupo nos próximos três anos", afirmou. 
 
A brasileira conta com três sócios: Roberto Duailibi, Francesc Petit e José Zaragoza, que agora 
possuem 10% da empresa cada um e prometeram manter independência perante outros 
negócios da Publicis no Brasil, e responder diretamente à sede do grupo, em Paris. "O grupo 
francês vem com força o bastante para se tornar o maior capital estrangeiro publicitário no 
Brasil", diz Rubens Fonseca, professor de Publicidade da Anhanguera e dono da consultoria 
Publicidade Agora. 
 
De acordo com o analista, a tendência é de que em dois anos a Publicis compre o capital 
restante dos sócios brasileiros. "Esse será o caminho natural da negociação. O Brasil hoje 
figura entre os países mais atraentes para investimento em publicidade - muito pela classe C 
em ascensão e mais ainda pelo mercado europeu em declínio", afirmou Fonseca.  
 
O valor da compra não foi revelado pelos sócios brasileiros. No meio publicitário, no entanto, 
especula-se que o preço pago por 70% do capital da DPZ seria de US$ 120 milhões. "Há ainda 
rumores de que essa venda só seja concluída depois de passados os três anos do negócio", 
afirmou Fonseca.  
 
O grupo francês hoje conta com 11 participações majoritárias no Brasil, entre as quais estão 
as agências de propaganda Talent, F/Nazca Saatchi & Saacthi, Leo Burnett, Tailor Made e 
Publicis. "Com mais de 10 empresas no Brasil, incluindo a parceria com o megaempresário 
Paulo Giovani, a entrada na DPZ consagra a atuação da Publicis no Brasil; era o que faltava 
para o grupo ter o reconhecimento que merece", afirmou a fonte ligada à empresa. 
 
Presidida pelo empresário Maurice Lévy, a Publicis começa assim a fincar raízes no Brasil. 
"Essa tomada de postura é natural, visto que o mercado publicitário brasileiro deve crescer 
quase 10% este ano, enquanto o europeu amarga quedas de pelo menos 6% a cada 12 
meses", afirmou Fonseca.  
 
De acordo com o analista, o francês agora pretende tirar o inglês Martin Sorrel, presidente do 
grupo WPP, do topo da lista de presenças internacionais do setor no País. "Pelo ritmo de 
crescimento, acho que esse ranking muda nos próximos anos", concluiu o professor, 
lembrando que hoje o Brasil é considerado o sexto principal mercado global para ações de 
marketing. 
 
Aproveitando este mercado favorável , os portugueses do grupo Laranja Mecânica e o chineses 
da Tee Hee também anunciaram este ano a sua entrada no Brasil através de aquisições de 
agências nacionais e parceria com publicitários consagrados, gerando mais concorrência no 
mercado nacional. 
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