
Omnicom lidera Agency Report 2006
Ranking de Advertising Age mostra o WPP Group na segunda posição entre os maiores do mercado global
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Com US$ 10,48 bilhões de
receita em 2005, que represen-
tou um ganho de 7,5% sobre o
ano anterior, o Omnicom Group
manteve sua posição de liderança
entre as maiores organizações
de marketing do mundo. Sua
distância para o WPP Group, no
entanto, foi consideravelmente
reduzida, dado que o rival bri-
tânico incorporou pela primeira
vez os resultados do Grey Global
Group e do Communications
Group (comprados respecti-
vamente em março de 2005 e
janeiro de 2004), totalizando US$

10,03 bilhões (adição de 4%). De
acordo com o 62Q Agency Report,
de Advertising Age, publicado
no início deste mês, o combalido
Interpublic Group of Cos. ficou
em um distante terceiro lugar,
com receita mundial de US$ 6,27
bilhões, refletindo a perda de
1,8% da receita - - seu terceiro
declínio anual consecutivo. Já
o Publicis Groupe, em quarto
lugar, avançou 6,9%, para US$
5,11 bilhões.

Entre os Top 10, excluída
a troca do MDC Partners e do
Carlson Marketing Group na

10a posição, o ranking de 2005
manteve a mesma configuração
anterior. O grupo especializado
em marketing digital aQuantive,
que saltou do 2 P lugar para o 14Q

(ver tabela), registrou o maior
incremento de receita tanto em
nível global (63,6%) como no
mercado doméstico (52,6%);
o grupo de maior mobilidade,
por outro lado, foi o TBA Global
Events, que passou da 32a posi-
ção para a 21a.

No ranking completo das 50
maiores organizações de mar-
keting do Agency Report 2006,
o declínio mais acentuado de
receita, de 12,6%, derrubou o
grupo japonês Tokyu Agency
(receita de US$ 154,1 milhões)
do 18a para o 26a lugar.

PROPAGANDA
TRADICIONAL

O ranking das Top 10 da pro-
paganda tradicional, dominado
por oito redes dos EUA e duas
asiáticas, foi novamente lidera-
do pela Dentsu. Apesar da perda
de 1,8% da receita global, que
declinou para US$ 2,2 bilhões, a
rede japonesa manteve distân-
cia da McCann-Erickson Worl-
dwide, que reportou receita de
US$ 1,5bilhão (ganho de 0,4%).



A também japonesa Hakuhodo
perdeu 1,7% da receita de 2004
e trocou de lugar com a Ogilvy
& Mather Worldwide, que subiu
para a 9a posição.

MÍDIA
O faturamento global de mídia

do WPP Group superou por larga
margem o do Publicis Groupe
— US$ 54,3 bilhões contra US$
38,8 bilhões - -, sendo também o
de maior ganho (12,6% ). A confi-
guração do ranking dos Top 6 não
variou (ver tabela de mídia),
mostrando o Omnicom Group em
3a lugar, seguido por Interpublic
(o único com resultado negativo),
Aegis e Havas.

Dentre as redes especializa-
das desses grupos, a ZenithOp-
timedia (Publicis) registrou o
maior crescimento global, de
15,7% - - mais do que o dobro dos
6,8% da líder, OMD Worldwide
(Omnicom), que faturou US$
23,1 bilhões.

Refletindo a acirrada com-
petição nos EUA, onde também
lidera, a OMD avançou apenas
3,6% no país, comparada a 31,4%
da independente Horizon Media
(14e), 22,9% da Zenith Media
(Publicis) e 20% da Mediaedge:
cia (WPP). A Optimedia (Publi-
cis) e a Carat Américas também
mostraram fortes ganhos, de
respectivamente 17,8% e 16,3%.
Excluídos os EUA, a rede que
mais avançou nos mercados
internacionais foi a MindShare
Worldwide (WPP), que adicionou
19,6% ao faturamento de 2004
(total de US$ 11,3 bilhões).

INDEPENDENTES
Segundo o relatório de Ad

Age, as "indies" partem da pre-
missa de que o mundo é local
e que, portanto, os anunciantes
devem ser servidos por agências
empreendedoras de nível local. O
modelo operacional mais comum
entre elas é o de redes dirigidas
por um "secretariai" sustentado
por fees, que presta serviços às
agências-membro. Estas, em
geral, entram em grupo nas con-
corrências para melhor enfrentar
as grandes rivais e adotam um
sistema de propriedade compar-
tilhada em que cada uma tem
participação acionária (como o
usado por Interpartners, IN e
Worldwide Partners).

Em 2005, as indies somaram
receita global aproximada de

^S 3,84 bilhões, o mesmo re-
sultado do ano anterior, sendo
que os EUA responderam por

S 2,52 bilhões do total (queda
de 5,4%).

Serviços de marketing crescem 11,3% nos EUA
Dado o ritmo em que os anun-

ciantes têm desviado os budgets
da mídia tradicional para as novas
formas de comunicação, não sur-
preende que os serviços de marke-
ting - - definidos como below the
line, que engloba todas as formas
de promoção de vendas, marketing
direto e interativo, etc - - tenham
crescido duas vezes mais do que a
propaganda tradicional em 2005,
diz o Agency Report, de Adverti-
sing Age. Embora esses serviços
tenham gerado receita de "apenas"
US$ 7,66 bilhões nos EUA, compa-
rados aos US$ 12,02 bilhões agre-
gados de propaganda tradicional
e mídia, os avanços respectivos,
de 11,3% versus 5,1%, sinalizam
uma clara mudança estratégica das
empresas anunciantes.

Somados os US$ 19,68 de
propaganda e marketing aos US$
2,74 bilhões de RP e ao US$ 1,96
bilhão de healthcare, a receita
total de comunicações de marke-
ting atingiu US$ 24,38 bilhões no
país, um resultado 7,2% acima
do obtido em 2004.

PODER DAS GIGANTES
Do total de propaganda e mídia

dos EUA, 58%, ou US$ 6,97 bilhões,
derivam das quatro maiores orga-
nizações de marketing do mundo

- Omnicom, WPP, Interpublic e
Publicis - -, proprietárias de 40%
das Top 50 "marcas" de agências
(consideradas exclusivamente pela
receita de propaganda e mídia).
Juntas, as quatro potências soma-
ram receitas de US$ 3,19 bilhões
no país, o que representa 41,6%
do total. No caso do líder global,
Omnicom Group, sediado nos
EUA, 54,77% (US$ 5,74 bilhões)
de sua receita global foram gerados
no mercado doméstico (avanço
de 10%). O grupo, que possui a
maior agência de marketing direto
do país, Rapp Collins Worldwide
(receita de US$ 274,1 milhões), e
a maior em promoção de vendas,
BBDO Detroit (ex-BBDO Detroit
CRM), derivou US$ 1,43 bilhão
(avanço de 13,8%) das operações
de marketing—um volume muito
próximo do US$ l ,46 bilhão repor-
tado pelas unidades de propaganda
tradicional e mídia, entre elas
BBDO Worldwide e DDB Commu-
nications Worldwide.

PROPAGANDA E MÍDIA
Como a legislação dos EUA

libera os grupos da discrimina-
ção de rendimentos por agência

(lei Sarbanes-Oxley), o Agency
Report baseou-se em estimativas
para mostrar resultados "decidi-
damente heterogêneos" na área
de propaganda e mídia. Três das
Top 10 "marcas" perderam receita:
a número l, JWT (WPP Group),
recuou l ,5%; a número 3, Leo Bur-
nett Worldwide (Publicis Groupe),
2%; e a número 5, FCB Worldwide
(Interpublic Group), 10,8%.

Mas, entre as grandes dos
EUA, a queda mais acentuada
de receita (25%) foi da Lowe
Worldwide (Interpublic Group),
que da 17a posição em 2004 caiu
para a 27a em 2005. O Interpublic
promete reverter a crise da rede,
que sofreu seu terceiro prejuízo
anual consecutivo, por meio de
uma ampla reestruturação que,
até o segundo trimestre de 2007,
deverá enxugar seus atuais 83 es-
critórios mundiais para apenas 36,
concentrados em oito mercados-
chave (entre eles, o Brasil).

INDEFINIÇÃO DE LIMITES
Descontados os resultados das

105 agências dos quatro grandes
grupos incluídas no ranking de
"marcas", as atividades de pro-
paganda tradicional e mídia das
agências restantes somaram US$
4,22 bilhões - - abaixo, portanto,
dos US$ 4,47 bilhões agregados
pelos serviços de marketing. Se-
gundo o relatório, que considerou
a receita de 606 prestadoras de
serviços de propaganda e marke-
ting, virtualmente todas oferecem
múltiplas disciplinas. Com isso,
"a linha entre propaganda, como
construtora de marca, e serviços
de marketing, como ferramenta de
vendas, está se tornando cada vez
mais difusa".

O crescimento dos serviços de
marketing confirma o que muitas
agências têm observado: os clientes
estão desviando verbas da mídia de
massa para formas alternativas de
marketing, que conseguem atingir
os consumidores onde quer que
estejam e qualquer que seja sua
atividade - - trabalhando nave-
gando na internet, jogando games,
usando celulares ou DVRs, fazendo
compras ou caminhando nas ruas. A
estratégia é vantajosa para os dois
lados: atende à demanda de ROÍ dos
anunciantes ao mesmo tempo em
que alimenta as margens de lucro
das organizações de marketing.

Para o Publicis Groupe, o de-
clínio da receita de propaganda
e mídia em 2005 não resultou da

perda de clientes - pelo con-
trário, em 2005 o grupo bateu o
recorde histórico da indústria ao
atrair novos negócios da ordem
de US$ 9,8 bilhões - -, mas da
migração de parte das verbas
dos clientes para os serviços de
marketing (que avançaram dois
dígitos no grupo).

CONTRATAÇÕES EM ALTA
Das 606 agências considera-

das, as 290 que prestam serviços
interativos somaram receita de
US$ 2,48 bilhões — um salto de
25,5%, para o qual contribuíram
especialistas como a Avenue
A/Razorfish, unidade do grupo
aQuantive (nü 14 do ranking glo-

bal), com receita de US$ 189,8
milhões (ganho de 22,5%).

Um relatório do U.S. Bureau of
Labor Statistics indica que a área
interativa tem sido um fator impor-
tante na revitalização do mercado
publicitário dos EUA, cujo nível
de contratação caiu 15,5% entre o
quarto trimestre de 2000 e o final
de 2004. Mas esse quadro começou
a ser revertido no primeiro trimes-
tre de 2005, e o ano terminou com
um aumento de 2,6% no volume
de contratos. Para a Digitas, que
adicionou 250 funcionários, um
dos motivos dessa recuperação
é que "as campanhas interativas
exigem muito mais pessoas do que
as campanhas tradicionais." (CS)
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