
Uma agência tradicional tenta sair da crise 
 
10 de Janeiro de 2005 - Poucas agências de publicidade, na verdade poucas empresas 
em qualquer setor ou região do planeta, têm raízes tão profundas e uma história tão 
agitada como a francesa Havas, o sexto maior grupo mundial de propaganda e 
marketing. Ainda hoje, a Havas exala um raro ar de tradição que a diferencia das 
outras empresas do setor. Tem sua sede em Suresnes, perto de Paris, numa antiga 
fábrica de perfumes da Coty, em um prédio tombado pelo patrimôni o histórico. Seu 
presidente, Alain de Pouzilhac, tem o título de barão, embora não goste de ostentá-lo.  
 
Mas a história e o passado não impediram que a Havas esteja enfrentando uma dura 
crise que põe em xeque seu futuro. O seu maior acionista, o empresário francês 
Bernard Bolloré, discorda da orientação dada pelo presidente executivo. Uma 
assembléia de acionistas, marcada para este ano, poderá definir os rumos se Bolloré e 
Pouzilhac não chegarem a um entendimento. Outra possibilidade é a Havas associar-se 
a outro grupo, maior que ele.  
 
A agência tem suas raízes no Bureau Havas, fundado em 1832 por Charles-Louis 
Havas, um antigo banqueiro e armador de navios, editor de La Gazette de France, que 
perdeu sua fortuna com a queda de Napoleão. O Bureau traduzia notícias dos jornais 
estrangeiros e as distribuía, manuscritas, aos jornais de Paris. Três anos depois criou a 
Agence Havas, a primeira agência de notícias, com correspondentes em toda a França 
e na Europa.  
 
Havas deu emprego a dois jovens que depois copia riam o modelo e montariam suas 
próprias agências: Paul Julius Reuter, em Londres, e Bernhard Wolff, em Berlim. Em 
todo o século XIX, Havas, Reuters e Wolff foram as três principais agências de notícias 
do mundo.  
 
Posteriormente, a Havas passou a vender a anunciantes espaço nos jornais aos quais 
fornecia informações. Foi acusada de misturar notícia e publicidade. Em 1879, tornou-
se a primeira agência a abrir capital na bolsa. Manteve a ambigüidade até 1940, 
quando a França foi ocupada pela Alemanha. Fim da guerra, separou as atividades.  
 
O lado noticioso transformou-se na Agence France-Presse; a publicitária manteve o 
nome Havas e incorporou negócios como lazer e turismo e passou a controlar algumas 
das mais importantes revistas da França. Sua estrutura acionária e de negócios 
tornou-se complexa. O Estado francês manteve-se como acionista até há alguns anos. 
O nome Havas era usado por diversas empresas com poucas coisas em comum. 
Finalmente, num rearranjo, a Vivendi, que ficou com o direito ao nome, diria que 
"Havas é uma marca (...) que não significa nada para nós". O jornal Le Monde disse na 
ocasião que Havas era todo um símbolo que dominara a comunicação francesa durante 
século e meio. Na publicidade, a Havas ainda é uma marca poderosa.  
 
A Havas Advertising cresceu mediante aquisições, tornou-se uma das agências mais 
importantes da Europa e fez diversas compras nos Estados Unidos, pelas quais pagou 
preços talvez demasiadamente altos. Durante a recente crise, carregou uma dívida 
bastante elevada, e se tornou deficitária. No ano passado, voltou a dar um pequeno 
lucro, mas há poucos meses atraiu a atenção de Bernard Bolloré, considerado um 
investidor predador. Um provável desfecho para a atual situação, que não poderá 
persistir durante muito tempo, é a Havas ser vendida à WPP, sempre à procura de 
agências para comprar.  
 



Outra possibilidade é que Bolloré faça da Havas o núcleo do grupo de comunicação que 
diz querer montar. Mas, recentemente, Alain de Pouzilhac tirou uma carta da manga e 
passou a negociar com a holding de publicidade Interpublic. As negociações não foram 
conclusivas e o futuro da Havas ainda está incerto. Mas, dificilmente conseguirá se 
manter como empresa independente.  
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