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Sâo Paulo, 24 de Setembro de 2003 - Se a máxima publicitária que diz que um 
logotipo deve expressar conceitos que caracterizam uma marca ou uma empresa for 
aplicada ao logotipo do Publicis Group já dá para começar a entender porque a 
empresa evoluiu do 13 para o 4 lugar do ranking das maiores empresas de publicidade 
do planeta em apenas seis anos. O logotipo da empresa consiste em um leão com uma 
ampla juba disposta como raios de sol sobre uma rosa dos ventos. Evocando 
internacionalização, ações multidisciplinares com raiz comum e uma certa ferocidade, 
o símbolo do grupo que obteve em 2003 receita de US$ 4,3 bilhões corresponde com o 
discurso do seu principal executivo, Maurice Levy.  

"Num mercado competitivo como o atual, é melhor ser um caçador do que a caça. 
Prefiro ser o leão e não a cabra", disse Levy no final da sua apresentação durante o 13 
MaxiMídia. Dono das agências mundiais Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi 
Worldwide, Leo Burnett Worldwide e da Fallon Worldwide e outra no segmento de 
mídia, relações públicas, digital e design, o Publicis Group vê como seu principal ativo 
o portfólio de clientes formado por empresas globais como Nestlé, Procter & Gamble, 
Visa, Toyota, GM, DuPont, Walt Disney, Johnson & Johnson, Pfizer, McDonald’s, entre 
outras.  

O executivo prevê uma evolução cada vez mais rápida do mercado relacionada à 
multiplicação de mídias que corresponderá a um declínio da atenção do consumidor. 
Para Levy, o antídoto para essa superexposição às mensagens publicitárias será a 
combinação da integração de diversas mídias. "A abordagem deve ser centralizada no 
cliente e não na agência", diz Levy. "É preciso criar sistemas de comunicação para os 
clientes e não fazer com que eles se ajustem aos nossos." Por isso, Levy defende que o 
trabalho na agência deve ser multidisciplinar e englobar a publicidade, marketing 
direto, relações públicas e outras formas de comunicação que já existem ou estão 
prestes a surgir.  

Outra idéia defendida por Levy é que cada vez mais será preciso atingir o consumidor 
no nível pessoal e vê as mensagens com abordadem emocional como a alternativa 
para ganhar sua atenção. "Os novos desafios são parecidos com os antigos. Os donos 
de armazéns de antigamente já sabiam que era preciso desenvolver relacionamentos 
no nível pessoal com sua clientela, mas o mundo mudou e temos de buscar novas 
formas de fazer a mesma coisa. Esta é a beleza o mundo da publicidade: é sempre um 
recomeço." A busca por uma conexão com as pessoas exige que as mensagens sejam 
feitas sob medida para cada segmento de público. "Isso exigirá sabedoria dos 
profissionais." Esse novo tipo de exigência provocará mudanças internas nas agências.  

"Durante os anos 80 e 90 houve na publicidade uma superexposição de juventude e de 
produtos destinados ao público jovem", diz o executivo. "Só que essa realidade 
mudou. Em mercados importantes, especialmente na Europa, não se está gerando 
tantas crianças assim. Portanto, em breve os consumidores jovens não serão tantos 
assim." Levy acredita que isso exigirá uma reformulação da linguagem e até uma nova 
forma de selecionar os publicitários. "A idéia de que um criativo está morto aos 35 
anos está superada."  
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