
Omnicom mantém liderança global
Balanços preliminares dos maiores grupos de comunicação não indicam mudanças no ranking dos Top 10 de 2005.
O WPP Group continua em segundo lugar, seguido pelos rivais Interpublic, Publicis, Dentsu, Havas, Aegis, Hakuho-
do, Asatsu-DK e Carlson Marketing Group. Veja abaixo alguns detalhes sobre os quatro gigantes que dominam o
topo da lista organizada por Meio & Mensagem

Nº 1 - OMNICOM GROUP INC.

Sede: Nova York (EUA)
Direção: Bruce Crawford, presi-
dente do conselho de adminis-
tração; John D. Wren, presiden-
te executivo

PRINCIPAIS AGÊNCIAS
Redes globais de propaganda:
BBDO Worldwide, DDB Worl-
dwide e TBWAXWorldwide (pu-
blicidade);
Serviços de comunicações espe-
cializadas: Diversified Agency
Services (DAS), que inclui três
das sete maiores agências de
relações públicas do mundo
— Fleishman-Hillard, Ketchum
e Porter Novelli —; Brodeur
Worldwide; Clark & Weinstock;
Gavin Anderson & Company; e
Cone Arnell Group;
Agências dos EUA: Element 79
Partners; Goodby, Silverstein
& Partners; GSD&M; Martin/
Williams; Merkley + Partners;
e Zimmerman Partners;
Serviços de mídia: Kantar Group
(pesquisa de mercado); Omnicom
Media Group, formado por OMD
Worldwide e PHD Network; Novus
Print Media; e Icon International.

O Omnicom Group registrou em
2005 seu 19° ano consecutivo de ba-
lanços positivos, reportando receita
de US$ 10,48 bilhões (avanço de
7,5% sobre 2004) e lucro líquido de
US$ 790,7 milhões (ganho de 9,3%),
alavancados pelo aquecimento da
economia global e a adição de US$
5,5 bilhões em novos negócios.

Os Estados Unidos continuaram
o maior mercado do grupo, respon-
dendo por 55% da receita total (US$
5,74 bilhões) e pelo maior cresci-
mento geral (10%), enquanto outros
cem países (31,1% deles europeus)
contribuíram com US$ 4,74 bilhões
(avanço de 5%). Os mercados eu-
ropeus baseados no euro geraram
US$ 2,2 bilhões (ganho de 4,8%); o
Reino Unido, US$ 1,1 bilhão (adição
de 1,6%); e o restante do mundo,
US$ 1,5 bilhão (crescimento de
7,1%). No geral, US$ 327 milhões
foram investidos na diversificação
das operações, via aquisições de
agências de vários continentes.

A propaganda tradicional con-
tinuou a maior fonte de recei-
ta (43,8%), seguida por CRM
(34,5%), serviços especializados
(11,7%) eRP(10%).

Segundo o presidente John
Wren, os resultados do último
trimestre do ano foram particular-
mente fortes (avanço de 6,8% dos
lucros), refletindo o crescimento
de todos os segmentos de negócios

em todas as regiões geográficas,
com exceção da África do Sul e da
Holanda. Apenas nesse período, o
grupo adquiriu sete agências: The
Beanstalk Group, especialista em
consultoria e licenciamento de
marca que atua em Nova York e
Londres; ipsh!, que atua em mobile
marketing na Califórnia; The Mar-
keting Partners (TMP), forte em
promoção, pesquisa de mercado,
design de embalagens e relações
públicas, que será integrada ao
Alcone Marketing Group, também
na Califórnia; Myalo, de Kuala
Lumpur (Malásia) e especialista
em marketing interativo, que serve
a clientes dos setores de turismo,
telecomunicações e serviços finan-
ceiros e fará parte da Tequila (uni-
dade da TBWA); Resolution Media,
especialista em search engine
marketing, integrada ao Omnicom
Media Group; a sueca Shockwa-
ved (integrated dialogue e digital
marketing), agora parte da TBWA
Interactive; e The Works, uma das
maiores consultorias européias de
patrocínio e eventos experienciais
das áreas de esportes, música,
cinema e moda, agora unidade do
Radiate Group of Companies.

DESTAQUES EM 2006
O ritmo acelerado da expansão

internacional deverá ser mantido
neste ano, a julgar pelas atividades
até o momento. Em fevereiro, o gru-
po fortaleceu sua posição na Ásia,
ampliando parceria com a Hakuhodo
DY Holdings iniciada em dezembro
com a formação da TBWA/Hakuhodo
China; segunda maior rede do Japão
e oitava no ranking mundial (recei-
ta de US$ 1,37 bilhão em 2004), a
Hakuhodo adquiriu em fevereiro
60% da TBWAYTóquio e a incorpo-
rou à HakuhodoVGl, formada para
servir a conta da Nissan, mas que a

partir de julho também adicionará
outros clientes, dentre eles a Adidas.
Em março, dando continuidade à
tendência iniciada há alguns anos
com a fusão da agência britânica
Abbott Mead Vickers BBDO com a
Proximity (serviços de marketing),
o grupo fortaleceu as operações do
Reino Unido por meio da empresa
de serviços integrados DDB WWAV
Rapp Collins, que reuniu os escritó-
rios de Londres da DDB e da WWAV
Rapp Collins. Na semana passada,
entretanto, o Omnicom anunciou
uma perda lamentável: a morte
de Ken Kaess, presidente da DDB
Worldwide, que sofria de câncer.
Até o fechamento desta edição, o
grupo não havia divulgado o subs-
tituto do veterano executivo, que
assumiu o cargo em 2001, após 30
anos na DDB.

Nº 2 - WPP GROUP PLC.

Sede: Londres (Reino Unido)
Direção: Philip Lader (presiden-
te do conselho de administra-
ção); Martin Sorrell (presidente
executivo)

PRINCIPAIS AGÊNCIAS
Redes globais de propaganda:
Grey Worldwide, Y&R Adver-
tising, JWT e Ogilvy & Mather
Worldwide;
Gestão de investimento de mí-
dia: MindShare, Mediaedge:cia
e MediaCom;
Informação, insight e consulto-
ria: Millward Brown — em dife-
rentes regiões, adota os nomes
Greenfleld Consulting Group,
MaPs e Dynamic Logic —, BMRB
International, KMR Group, Re-
search International — Sifo -
Center Partners, Ziment, IMRB,
Lightspeed Research, Da Vinci e

Added Value/icon;
Relações públicas e assuntos
públicos: Cohn & Wolfe, Ogilvy
Public Relations Worldwide,
Hill & Knowlton, Penn Schoen
& Berland e Buchanan;
Healthcare: Landor Associates,
Enterprise IG, Fitch e Peclers
(branding e identidade); Sudler
& Hennessey, Healthcare Group
e Ogilvy Healthworld;
Promoção e marketing direto:
OgilvyOne, 141 Worldwide,
Wunderman;
Serviços especializados de
marketing: VML, Pace, Metro,
BDGworkfutures e Premiere
Sponsorship Marketing.

Alavancado pela aquisição do
Grey Global Group e pelo aqueci-
mento dos investimentos publicitá-
rios, que estimulou o desempenho
de suas outras redes internacio-
nais - - Ogilvy & Mather, Young &
Rubicam e JWT --, o WPP Group
reportou receita de S 5,4 bilhões em
2005 (avanço de 25%) e um lucro an-
UTior a juros e tributação de S 686,7
milhões (avanço de 36%), que pela
primeira vez ultrapassou a marca
simbólica de um milhão de dólares
(US$ 1,04 milhão). Os novos negó-
cios somaram S 2,8 bilhões, e, apesar
das S 376 milhões pagas em dinheiro
à Grey (incorporada ao balanço no
início de março de 2005), a carga de
débito cresceu apenas S129 milhões,
avançando de S l, l bilhão para £1,2
bilhão. Segundo o balanço, "no ano
sem eventos políticos ou esportivos,
os resultados sem precedentes sur-
preenderam pela vitalidade".

Em bases constantes de câmbio
e incluindo o impacto das aquisi-
ções, todas as regiões reportaram
crescimento de dois dígitos da
receita (no geral, de quase 22%),
embora o padrão de crescimento

não tenha sido uniforme. O bloco
Ásia-Pacífico/América Latina/Áfri-
ca/Oriente Médio avançou 27,4%,
seguido pela América do Norte
(25,9%), os países europeus que
adotam o euro (23%) e o Reino
Unido (10,9%). Em termos de par-
ticipação na receita, no entanto, a
América do Norte respondeu por

•

39% do total, seguida por Europa
(26,6%), Ásia-Pacífico/América La-
tina/África/Oriente Médio (19,1%) e
Reino Unido (15,3%).

Dentre os serviços de comu-
nicações, a categoria publicidade/
gestão de investimentos de mídia
representou 48,4% da receita
(crescimento de 28,6%); bran-
ding/identidade/healthcare/co-
municações especializadas, 26,5%
(avanço de 24,7%); informação/in-
sight/consultoria, 15,1% (adição
de 7,3%); e relações públicas/as-
suntos públicos, 10% (variação
percentual de 18,7%).

Segundo o relatório, 54% da
receita foi gerada por serviços de
marketing, comparada a pouco
mais de 50% em 1998; a internet
contribuiu com quase £ 500 milhões,
ou mais de 5% da receita mundial,
alinhada ao share de 4% a 5% da
mídia online dos EUA e aos cerca
de 4% em nível mundial.

Incluindo as agências associa-
das, o grupo somou mais de 92
mil funcionários full-time em mais
de 2 mil escritórios de 106 países.
Seus clientes incluem cerca de 333
clientes nacionais ou multinacionais
servidos em três ou mais disciplinas
e mais de 230 que utilizam quatro
disciplinas (50% da receita total). O
grupo também trabalha com mais de
200 contas em seis ou mais países.

DESTAQUES DE 2006
No início de janeiro, Simon Bol-

ton, presidente da JWT Londres,



foi substituído por Toby Hoare,
para assumir a direção global da
Enterprise IG, unidade de consul-
toria de marca do grupo. Ao mesmo
tempo, o presidente dessa unidade,
Dave Allen, assumiu a chefia do
Team Vodafone da JWT Londres,
para coordenar mais de 30 agências
mundiais a serviço da gigante de
telefonia celular.

Também em janeiro, as opera-
ções da WPP Itália foram tumultu-
adas por desavenças entre o pre-
sidente Marco Benatti e a diretora
administrativa, Daniela Weber, o
que levou à intervenção pessoal do
presidente do grupo, Martin Sorrell,
e a uma investigação sobre possíveis
atividades fraudulentas de Benatti.
Este pediu demissão, e atualmente
está processando Sorrell por falsas
acusações.

Outras divergências acontece-
ram na França, em fevereiro, quando
a Suprema Corte do país intimou a
agência KRMedia (da qual a WPP
detém 20%) a entregar documentos
relacionados a disputas de clientes
com a Carat France (do grupo bri-
tânico Aegis), que teria sido "rou-
bada" em várias contas pela KRM.
Esta venceu a disputa em primeira
instância, mas a Carat apelou da sen-
tença e a briga promete se arrastar
nos próximos meses.

Nº 3 - INTERPUBLIC GROUP
OF COMPANIES INC.

Sede: Nova York (EUA)
Direção: Michael I. Roth, presi-
dente executivo e do conselho
de administração

PRINCIPAIS AGÊNCIAS
Redes globais de propaganda:
McCann WorldGroup; Foote,
Cone & Belding; e Lowe & Par-
tners;
Agências dos EUA: Campbell-
Ewald, Deutsch e Hill l Holli-
day;
Serviços de mídia, marketing e
relações públicas: Draft, Initia-
tive Media, Weber Shandwick,

FutureBrand, GolinHarris Inter-
national, Jack Morton Worldwi-
de, Lowe Worldwide, Magna Glo-
bal, McCann-Erickson, Octagon,
Universal McCann, GolinHarris
International, Momentum e
MRM Worldwide.

Mergulhado há quase quatro
anos em profunda crise financeira
e operacional que, além de abalar a
confiança de clientes e investidores,
gerou especulações sobre uma even-
tual fragmentação da holding, o In-
terpublic Group divulgou no final de
março o balanço de 2005 - - o qual,
na opinião do próprio presidente,
Michael Roth, revela "desapontado-
res resultados financeiros".

A receita, de US$ 6,27 bilhões,
apesar de manter o Interpublic no
terceiro lugar do ranking mundial foi
1,7% menor do que a de 2004; o que
deveria ser contabilizado como lucro
líquido na verdade se revelou um
prejuízo de US$ 262,9 milhões, em-
bora inferior aos US$ 538,4 milhões
do período anterior; a margem de
lucro despencou 4,19%, enquanto o
fluxo operacional ficou negativo em
US$ 20,2 milhões. As más notícias
seguiram em um quarto trimestre
igualmente decepcionante, com
queda de 1,7% da receita orgânica
(para US$ 1,9 bilhão) e um prejuízo
líquido de US$ 34,2 milhões, compa-
rado ao lucro de US$ 125,3 milhões
do mesmo período de 2004.

Os problemas do IPG remontam
ao início de 2002, quando a interven-
ção do órgão regulador do mercado
financeiro dos EUA, Securities and
Exchange Commission (SEC, o
equivalente à Comissão de Valores
Mobiliários no Brasil), levou a uma
investigação interna da empresa.
Inúmeras falcatruas foram revela-
das, envolvendo desde a falsifica-
ção de livros e registros contábeis,
violação das leis e das diretrizes
corporativas e apropriação indébita
de ativos até a cobrança indevida
de clientes e fornecedores. O alto
custo dessas investigações repercu-
tiu desastrosamente nos resultados
operacionais dos anos seguintes,

agravados pela debandada de im-
portantes clientes (como Macy's e
Tesco) e por uma rotatividade sem
precedentes de altos executivos. Um
exemplo disso é o próprio Roth, ter-
ceiro presidente desde 2002; desde
essa época, três diretores financei-
ros também passaram pelo grupo
até Frank Mergenthaler assumir o
posto, em 2005.

OTIMISMO
"Não há dúvida de que 2005

foi um ano desafiador para nossa
companhia. O declínio da receita
orgânica foi marginal, e continu-
aremos reciclando várias perdas
de clientes nos próximos dois ou
três trimestres. Nossos altos cus-
tos estão basicamente associados
à priorização de uma reviravolta
associada, em primeiro lugar, ao
conserto dos sistemas financeiros
inadequados e à eliminação dos
problemas contábeis. Também fi-
zemos grandes esforços para atrair
os melhores talentos e colocar os
líderes certos em todas as nossas
agências", afirmou Roth no final de
março, durante um encontro com
300 analistas e investidores. Suas
prioridades incluem aumentar a
receita em dois dígitos até 2008,
reduzir custos, cortar significativa-
mente o número global de agências,
modificar drasticamente a cultura
do grupo e começar a fornecer mais
detalhes sobre as receitas regionais
e os gastos corporativos.

Vários analistas presentes ao
"Investor Day", em 27 de março, rea-
giram positivamente à apresentação
de oito horas da equipe de Roth. A
resposta do mercado, no entanto,
foi negativa: as ações do IPG caíram
3,7% nesse dia, fechando a US$
10,05 na Bolsa de Nova York.

DESTAQUES EM 2006
O IPG continuou enfrentando

reveses neste ano. Nick Cyprus,
diretor de contabilidade demis-
sionário, quer receber cerca de
US$ 2,5 milhões de indenização. O
co-presidente, David Bell, também
está se aposentando, com direito

a fees anuais de US$ 750 mil por
atividades de consultoria nos pró-
ximos cinco anos.

Mas, apesar de todas as espe-
culações envolvendo a reestru-
turação e enxugamento da Lowe
Worldwide, terceira maior rede de
agências da holding, Roth afirmou
na semana passada que as mudan-
ças não incluirão a troca de nome
aventada pelo The Wall Street
Journal na semana passada.

Nº 4 - PUBLICIS GROUPE S/A

Sede: Paris (França)
Direção: Maurice Lévy, presi-
dente executivo e do conselho
administrativo

PRINCIPAIS AGÊNCIAS
Redes globais de propaganda:
Leo Burnett Worldwide, Publicis
Worldwide e Saatchi & Saatchi;
Planejamento de mídia: Starcom
MediaVest e ZenithOptimedia.

O Publicis Groupe quebrou um
recorde da indústria publicitária
mundial em 2005: conquistou € 7,8
bilhões (US$ 9,8 bilhões) em novos
negócios, ficando em primeiro
lugar do ranking New Business, da
Bear Stearns, publicado em janei-
ro deste ano. Com seu programa
Horizon (destinado à redução de
custos e enxugamento das entida-
des corporativas), associado a um
vigoroso crescimento orgânico, o
grupo adicionou 6,8% à receita de
2004, elevando o total para € 4,13
bilhões. Também registrou a melhor
margem operacional da indústria
(15,7%) e um aumento de 39% do
lucro líquido (para € 386 milhões),
enquanto o débito líquido foi re-
duzido em dois terços, de € 618
milhões para € 207 milhões.

Todas as unidades de todas
as regiões contribuíram para os
resultados. A Ásia-Pacífico cres-
ceu 10,3%, seguida por América
Latina (9,7%), América do Norte
(8%) e Europa (3,8%); os outros

mercados avançaram coletiva-
mente 17,7%.

Apoiado em sua visão holística
das comunicações, o Publicis man-
teve a estratégia de aquisição de
agências de marketing direto, rela-
ções públicas, CRM, comunicações
interativas, eventos e healthcare
em mercados emergentes e desen-
volvidos. As aquisições incluíram
a Eventive, líder em marketing de
eventos na Áustria e Alemanha, que
foi integrada à Publicis Events Worl-
dwide; a Solutions, maior serviço de
marketing da índia; a PharmaConsult
(healthcare), na Espanha; e a compra
de participação majoritária na Freud
Communications, maior na área de
relações públicas do Reino Unido.

DESTAQUES EM 2006
No final de janeiro, durante o

Fórum Econômico Mundial, o pre-
sidente, Maurice Lévy, usou metá-
foras para comentar sua frustrada
tentativa de compra do britânico
Aegis Group, dizendo que "ainda há
fogo sob as cinzas" e que "a chama
nunca se apaga". O executivo foi o
primeiro a propor a compra do Ae-
gis, em outubro passado, mas retirou
a oferta depois da manifestação de
interesse de outros rivais (entre eles
o WPP). Por outro lado, apesar de
suas declarações enfáticas de que
não embarcará em disputas que po-
derão elevar ainda mais o preço de
mercado do Aegis, fontes próximas
ao Publicis sugeriram que Lévy po-
deria voltar à mesa de negociações
no final de março.

Em outro front, em fevereiro o
grupo reforçou sua parceria com
a japonesa Dentsu (que manteve
a quinta posição do ranking mun-
dial) , incrementando a colaboração
das respectiyas subsidiárias da
França e da Alemanha - uma
estratégia que será expandida
para "uma ampla gama de regiões,
clientes e serviços", segundo Lévy.
Simultaneamente, o grupo lançou
em Paris a agência de marketing
digital e viral Denuo (de novo, em
latim), dedicada à publicidade em
celulares, videogames e internet.
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