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LONDRES • A francesa
Publicis Groupe SA, quarta
maior holding de agências de
publicidade do mundo, está
interessada em fazer uma série
de pequenas aquisições com o
objetivo de ampliar seus negó-
cios de serviços de marketing,
disse o diretor-presidente da
empresa, Maurice Lévy, ao Wall
Street Journal.

Ele também previu um cres-
cimento generalizado no inves-

t i m e n t o
publicitário
este ano na
E u r o p a ,
onde a recu-
p e r a ç ã o
c h e g o u
mais tarde
e menos
forte que
nos Estados
Unidos.

Na frente
das aquisi-

ções, Lévy está procurando em
particular compras que fortale-
çam as ofertas da empresa na
chamada gestão de relaciona-
mento com os clientes - servi-
ços que ajudam empresas a
administrar as interações com
seus consumidores — e "talvez"
relações públicas nos EUA. Na
Europa, ele está se concentran-
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América Latina

está nos planos de

ampliar áreas como

relações públicas.

do em gestão de relacionamento
com o cliente e promoção de ven-
das, e está procurando aumen-
tar a área de serviços de marke-
ting também na América Latina
e na região da Ásia e Oceania.

Lévy acrescentou que a
Publicis, que consolidou posição
como um dos maiores grupos
publicitários do mundo com a
compra da americana Bcom3
em 2002, não está de olho em
nenhuma grande aquisição. A
Publicis hoje possui as agências
Publicis Worldwide (Publicis
Norton no Brasil), Saatchi &
Saatchi e Leo Burnett. "Estamos
procurando algumas compras
menores para nos ajudar a com-
pletar nossa oferta em serviços
de marketing", disse.

"Serviços de marketing" é
uma denominação abrangente
usada para descrever todos os
tipos de táticas de marketing que
não são publicidade tradicional,
como relações públicas, marke-
ting pela internet e promoções
em lojas. Historicamente, a

força da Publicis está em propa-
ganda e mídia, em vez de servi-
ços de marketing.

De fato, sua força em áreas
tradicionais, especialmente
mídia (compra de espaços em
publicações, rádio e TV), a aju-
dou a atravessar a retração no
mercado publicitário comparati-
vamente bem, já que propagan-
da e mídia sustentaram-se
melhor de maneira geral que
alguns tipos de serviços de mar-
keting, em especial relações
públicas. Mas a visão mais
comum é a de que no longo prazo
os serviços de marketing tendem
a crescer mais rapidamente que
a publicidade tradicional, confor-
me as empresas buscam manei-
ras mais inovadoras e direciona-
das de atingir os consumidores.

O marketing interativo, em
particular, parece promissor, à
medida que as empresas tornam-
se mais sofisticadas no uso da
internet e outras táticas digitais.

Lévy disse não estar muito
preocupado com os investimen-
tos das empresas em publicidade
em 2005 - ano para o qual a rival
WPP Group PLC levantou ques-
tões em sua divulgação de resul-
tados de 2003. Lévy disse sentir
que quem quer que ganhe a elei-
ção presidencial nos EUA vai
querer estimular o poder de com-
pra e a criação de empregos, o
que é bom para a publicidade.


