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Do alto dos seus 47 andares 
situados às margens do Rio 
Sumida, que circunda a baía de 
Tóquio, a vista da cobertura do 
edifício-sede da Dentsu é im-
pressionante: observa-se toda 
a capital japonesa com seus 
imensos arranha-céus e cons-
truções modernas como trilhos 
suspensos de trens e viadutos ao 
lado do tradicional mercado de 
peixes de Tsukiji. A imponência 
faz jus ao papel da agência no 
mercado japonês (e global) de 
comunicação.

Seus números são superla-
tivos: é a maior agência inde-
pendente do mundo, com fatu-
ramento de US$ 16,713 bilhões 
no ano fi scal que terminou em 
março de 2006; conta com 6 mil 
empregados em sua sede; é res-
ponsável por 28% da indústria 
publicitária do país (sua maior 
concorrente, a Hakuhodo, possui 
12% de participação), que é a 
segunda maior do planeta, atrás 
apenas dos Estados Unidos. 
Além disso, possui 15% de parti-
cipação no Publicis Groupe.

Os tentáculos da Dentsu 
vão muito além da publicidade 
e também não se restringem à 
Ásia. A agência é a detentora 
exclusiva para o mercado japo-
nês dos direitos de transmissão 
da Copa do Mundo e dos Jogos 
Olímpicos. Nesse momento, 
as atenções se voltam para a 

Por dentro da maior agência do mundo
Uma visita à sede da centenária Dentsu, em Tóquio, descortina seus diversos negócios 
no universo da comunicação e marketing esportivo, além de revelar uma surpreendente organização
Regina Augusto

Fachada do edifício-sede da Dentsu em Tóquio: 47 andares, dois subterrâneos e 6 mil funcionários

Cidade Limpa em Tóquio tem 
sentido literal. A capital do Japão 
é impecavelmente asseada. No 
que se refere à poluição visual, no 
entanto, a tradução do termo que 
virou a marca registrada do pre-
feito paulistano, Gilberto Kassab, 
é o oposto do que propõe a lei que 
desde o dia 1o de janeiro extingue 
da paisagem urbana praticamente 
todas as peças de mídia exterior. 
É quase impossível imaginar a 

maior metrópole japonesa sem 
seus grandes outdoors, painéis 
eletrônicos de altíssima defi nição, 
trens, ônibus e bondes adesivados. 
Tais equipamentos fazem parte da 
paisagem urbana como os 250 qui-
lômetros de viadutos que passam 
sobre suas ruas, em um grande e 
confuso emaranhado de constru-
ções suspensas. 

Em bairros como Akihabara, a 
meca dos produtos eletrônicos ou 

o charmoso Ginza, que congrega 
as mais famosas lojas de departa-
mentos de Tóquio, o apelo visual 
da mídia exterior é potente.

Essa força é traduzida também 
no volume de negócios movimen-
tados pelos diversos segmentos em 
que está subdivido esse setor da mí-
dia japonesa. Outdoor, publicidade 
em ônibus, táxis, metrô e em tudo 
o que está em movimento, além de 
painéis eletrônicos, têm, somados, 

mais de 14% do mercado publicitá-
rio japonês, o que signifi ca US$ 5,6 
bilhões, perdendo apenas para TV, 
com 34,2% de participação, e jornal, 
com 17,4%(ver quadro na pág. 22).

Como a publicidade em mídia 
exterior é avançada no Japão, uma 
lei para fortalecer e proteger a pai-
sagem urbana e as áreas verdes das 
principais cidades do país foi imple-
mentada em 2005. Essa legislação 
visa também coibir a publicidade 

ilegal. “Entretanto, tais medidas 
podem interferir às vezes naquelas 
ações feitas regularmente. Por isso, 
como indústria e para proteger as 
atividades econômicas, uma regu-
lamentação para banir publicidade 
ilegal deveria vir antes de medidas 
mais radicais para controlar a mí-
dia exterior”, diz Yukihiro Oguchi, 
diretor de relações corporativas 
da Dentsu, ao comentar a decisão 
do prefeito Gilberto Kassab. (RA)

Nas ruas limpas, a publicidade faz a festa

Olimpíada de Pequim, a ser 
realizada em 2008. A empresa 
espera repetir o case bem-su-
cedido com a transmissão da 
Copa do Mundo de 2002, cuja 
sede o Japão dividiu com a 
Coréia do Sul. No atrativo mer-
cado chinês de propaganda, a 

operação local da Dentsu já é 
uma das três maiores, dispu-
tando participação com Ogilvy 
& Mather e McCann Erickson.

Certa de que o conteúdo 
esportivo é um fi lão de negó-
cios e oportunidades de expo-
sição de marcas importante, 

a organização responde tam-
bém pela exploração comercial 
da Associação Internacional 
de Federações de Atletismo 
(IAAF) ao redor do mundo. 
No Brasil, acabou de fechar 
com a Globosat a transmissão 
das principais competições da 
IAAF para as temporadas de 
2007 a 2009. Entre elas desta-
ca-se o Campeonato Mundial 
de Atletismo, que acontece em 
agosto, em Osaka, a segunda 
maior metrópole do Japão.

Na área de automobilismo, a 
Dentsu é, juntamente com a Pu-
blicis, a agência responsável pelo 
marketing do campeonato que 
promete rivalizar com a Fórmula 
1, o Grand Prix World Cham-
pionship (GPWC), formado por 
sete escuderias: BAR/Honda, 
Renault, Williams/BMW, McLa-
ren/Mercedes, Toyota, Sauber 
e Minardi. A primeira edição do 
GPWC está prevista para 2008. 

A maior agência de propa-
ganda do mundo também está 
de olho nas oportunidades de 
negócios da tecnologia digital. 
Há cerca de um ano firmou 
parceria com cinco emissoras 
de televisão japonesas — Tokyo 
Broadcasting System, Fuji Te-
levision Network, Nippon Te-
levision Network, TV Asahi e 
TV Tokyo — tendo em vista a 
criação de um empreendimento 
conjunto para transmissão de 

programas de TV na internet. 
A decisão foi uma união de 

interesses no momento em que 
as emissoras japonesas enfren-
tam pressão para se adaptar aos 
avanços da tecnologia enquanto 
as empresas de internet tentam 
atrair para si uma parte desse 
lucrativo negócio. Além disso, 
há uma tendência crescente no 
mercado publicitário japonês 
de migração das verbas da TV 
para a publicidade online, cujo 
crescimento está na casa dos 
30% ao ano. 

Essa característica multidis-
ciplinar, multimídia e multifron-
teiras da Dentsu também está 
presente no Brasil. Desde junho 
de 2004, por meio de joint ventu-
re com a DPZ, a agência formou 
a Dentsu Latin America. A ope-
ração tem as contas de Toyota, 
Ajinomoto e Sony, além da rede 
de varejo de eletroeletrônicos 
Fast Shop — o primeiro cliente 
local, conquistado no ano pas-
sado. O escritório da Dentsu de 
São Paulo também é responsável 
pelo atendimento da Toyota para 
a Argentina, além de participar 
da concorrência pela conta de 
um novo produto da Nestlé.

Novas mídias
A Dentsu acompanha com 

atenção o processo de imple-
mentação da TV digital no País, 
já que o padrão selecionado pelo 
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Ruas do bairro Ginza que concentra as maiores lojas de departamento de Tóquio: forte apelo da mídia exterior
Outdoor central da campanha criada pela Dentsu para o 
Conselho Japonês de Fabricantes de Leite
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governo é o japonês e também 
por possuir fortes laços com 
as principais emissoras locais, 
boa parte delas participante do 
grupo de estudos que compõe o 
consórcio vencedor do sistema 
tecnológico escolhido no Bra-
sil. Visando essa aproximação, 
no final do ano passado um 
grupo de executivos da área 
de engenharia da Rede Globo 
de Televisão esteve em Tóquio 
e visitou a sede da Dentsu, 
onde assistiu a uma apresen-
tação sobre as possibilidades 
de negócios com a TV digital.

Akira Suzuki, CEO da Dent-
su Latin America, conta tam-
bém que recentemente esteve 
no Brasil fazendo uma grande 
apresentação para a Vivo sobre 
o mercado japonês de telefonia 
celular, um dos mais avançados 
do planeta. Bem diferente da 
realidade nacional, a telefo-
nia móvel no Japão encontra-
se em um patamar bastante 
desenvolvido. SMS, games, 
compras remotas, câmeras fo-
tográfi cas e fi lmadoras, acesso 
à web e e-mail são algumas das 
maiores utilidades dos apare-
lhos, deixando a mais tradi-
cional (pelo menos para nós), 
que é falar, quase em desuso. 

Isso ocorre porque é proi-
bido falar ao celular em di-
versos locais públicos, como 
metrôs, trens e alguns res-
taurantes. O silêncio é um 
código de conduta típico de 
um país budista, cujos hábitos 
levam em conta a preocupa-
ção com o bem-estar coletivo.

História recente
A convivência harmoniosa 

entre a modernidade e a tradi-
ção, traços marcantes da cultura 
da nação, também é caracterís-
tica das maiores corporações 
nipônicas — e a Dentsu não é 
exceção. O século 20 talvez te-
nha sido o mais turbulento para a 
sociedade japonesa. Fundada em 
1901, a maior agência indepen-
dente do mundo é um exemplo 
acabado de uma história arrai-
gada em códigos milenares que 
contribuíram para a ascensão 
desse império. 

Em sua sede, há um espaço 
especial para contar essa his-
tória. O Museu da Publicidade 
Dentsu demonstra — por meio 
da exposição de peças publicitá-
rias antigas desde os primórdios 
da agência formando uma linha 
do tempo até os dias de hoje 
— um paralelo entre a propa-
ganda e a evolução da socie-
dade e do próprio capitalismo 
japonês. Os primeiros clientes 
da empresa no início do sécu-
lo passado eram basicamente 
lojas de roupas e de tecidos, 
cujos anúncios mais lembram 
telas artísticas com imagens 
típicas de samurais e gueixas 
do que material comercial. Afi -
nal, o fi m da era de dominação 
militar dos shoguns era recen-

te quando a Dentsu veio ao 
mundo (durou de 794 a 1867). 

Em 1923, o grande terremoto 
de Kanto arrasou Tóquio. Pouco 
mais de duas décadas depois se-
ria a vez dos bombardeios e bom-
bas atômicas dos norte-america-
nos durante a Segunda Guerra 
Mundial. A reconstrução do país 
é um exemplo raro de superação 
e obstinação que teve por ironia 
do destino a economia dos EUA 
como grande referência. 

Como a publicidade é a área 
da comunicação que capta 
os sinais sociais e os codifi-
ca em dados mercadológicos 
com vistas a transformá-los 
em oportunidades de negócios, 
a Dentsu teve nesse cenário 

uma boa mola propulsora para 
seu crescimento e para o des-
taque mundial que tem hoje.

Não-exclusividade
Assim como ocorre no Brasil, 

onde a maior agência local (Y&R) 
atende o maior anunciante do 
País (as Casas Bahia), em uma 
relação direta de causa e efeito, 
a Dentsu também atende o maior 
anunciante do Japão: a Toyota, 
com verba anual de marketing 
de US$ 695 milhões. 

A montadora já é a segunda 
maior do mundo, atrás apenas 
da General Motors, de acordo 
com o ranking da Organização 
Internacional dos Fabricantes 
Automotivos. Produziu 7,3 mi-

lhões de veículos em 2005, ante 
9,1 milhões da GM. A empresa 
japonesa quer elevar seu market 
share global, atualmente de 11%, 
para 15% até 2010. Os lucros da 
companhia dispararam 36,2% no 
primeiro semestre do ano fi scal 
2006/2007, para US$ 6,5 bilhões. 
Se continuar nesse ritmo, será a 
maior fabricante de veículos do 
planeta em questão de meses.

A Toyota, da mesma forma, é 
a maior vitrine da Dentsu no que 
tange ao seu trabalho criativo. A 
agência obteve Leão de Bronze 
em Cannes no ano passado, na 
competição Promo Lions, com 
o case do lançamento do modelo 
Bb, voltado ao público jovem, 
cujo grande diferencial era o 

sistema de som do automóvel. 
A campanha começou com 

outdoors diferenciados. As peças 
tinham fones de ouvidos acopla-
dos que divulgavam um teaser no 
qual informavam apenas que a 
Toyota estava mudando de área, 
preparando um lançamento no 
setor de som, e chamavam para 
um website criado especialmen-
te para a ação. Depois foram 
distribuídos bótons para serem 
usados em eventos musicais 
organizados com apoio da MTV 
local. Por fi m, foi anunciado o 
lançamento e seus diferenciais 
em uma grande campanha de 
mídia de massa.

Yukihiro Oguchi, diretor de 
relações corporativas da Dentsu, 
explica que cada vez mais as no-
vas mídias e tecnologias digitais 
são áreas de maior atenção por 
parte da companhia atualmente 
não só como oportunidades de 
negócios em si, mas por uma 
demanda crescente gerada pelo 
próprio consumidor. “A Dentsu 
acompanha de perto a evolução 
do novo consumidor, que cada 
vez mais quer participar dos con-
teúdos em um conceito chamado 
de ‘busca e compartilhamento’, 
daí o grande crescimento das 
comunidades e de fenômenos 
como o YouTube”, diz Oguchi. 

Ele conta que companhias 
como Toyota, Sony e Coca-Cola 
têm cada vez mais desenvol-
vido ações e campanhas com 
base nesse conceito não só no 
mercado japonês. “A questão 
do conteúdo colaborativo não 
só resolve vários problemas 
dos anunciantes para entrar em 
contato com seu público como 
estimula o marketing boca a 
boca e promove a experiência 
de marca”, analisa.

Um fenômeno curioso deter-
minante para que a Dentsu tenha 
a dimensão que tem é o fato de 
não existir restrição no mercado 
japonês ao atendimento de mais 
de uma conta de um mesmo 
segmento. Por exemplo, além da 
Toyota, a agência trabalha com a 
Honda, terceiro maior anunciante 
do país. Akira Suzuki explica que 
esse processo teve origem no fato 
de a Dentsu ter nascido como um 
bureau de mídia, que tinha vários 
clientes conflitantes. Quando 
passou a oferecer também outros 
serviços publicitários afora plane-
jamento e compra de mídia, estes 
mesmos clientes foram mantidos 
e foram criados grupos separados 
de atendimento.

Yukihiro Oguchi destaca 
que, diferentemente do modelo 
de negócios de grandes grupos 
globais de comunicação como 
Omnicom e WPP, que preferem 
ter empresas separadas para o 
atendimento das diversas dis-
ciplinas do marketing, a Dentsu 
tem como princípio ser uma 
agência full service. “Optamos 
por oferecer in house todas as 
possibilidades de comunicação, 
não apenas publicidade”, diz. 

Quinto maior grupo de 
comunicação(US$ milhão)*

1. Omnicom 10,481.1

2. WPP 10,032.2

3. Interpublic 6,274.3

4. Publicis 5,107.2

5. Dentsu 2,887.8

6. Havas 1,808.0

7. Aegis 1,577.6

8. Hakohudo DY Holdings 1,364.0

9. Asatsu-DK 444.8

10. MDC Partners 443.5

*Receita em 2005 – Fonte: Advertising Age

Fonte: ZenithOptimedia – Dados de 2005

Outros
0,7%

A maior agência independente 
do mundo (US$ milhão)*

1. Dentsu 2,165.9

2. McCann Erickson Worldwide 1,461.1

3. JWT 1,313.5

4. BBDO Worldwide 1,295.7

5. DDB Worldwide 1,190.6

6. Publicis 1,083.2

7. TBWA Worldwide 950.2

8. Leo Burnett Worldwide 807.3

9. Ogilvy & Mather Worldwide 801.4

10. Hakuhodo 788.0

*Receita em 2005 – Fonte: Advertising Age

O bolo publicitário mundial (US$ milhão)

A divisão dos investimentos publicitários no Japão

Estados Unidos
166,235

41,2%
Japão

40,280
10%

Reino Unido
21,670

5,4%

Alemanha
20,369

5%
França
12,670

3,1%
China
9,775
2,4%

Outros
121,907

30,2%

Itália
10,726

2,7%

Fonte: Dentsu

Televisão
34,2%

Jornais
17,4%

Flyers
8,1% Revistas

6,6% Painéis
eletrônicos

5,9%

Marketing
direto
5,8%

Internet
4,7%

Outdoor
4,4%

Publicidade
em ônibus, 

táxis e metrô
4,1%

Rádio
3%

Ponto-de-venda
3%

Guias e listas
2%

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1245, p. 22-23, 12 fev. 2007.




