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Os grupos de publicidade mundiais mantiveram o crescimento em 2007. Mesmo com a crise do 
setor imobiliário nos Estados Unidos, as cinco maiores companhias cresceram impulsionadas pelas 
aquisições, principalmente de agências especializadas em mídias digitais. No ano passado as 
compras de empresas especializadas em publicidade on-line movimentaram US$ 10 bilhões, 
segundo a consultoria Deloitte.   
 
Após irem às compras, as empresas (ver tabela) estão otimistas, principalmente por causa das 
Olimpíadas, que ocorre em agosto na China. "Este ano, de 2008, apresenta alguns desafios: a 
desaceleração da economia americana, assim como os efeitos posteriores da crise financeira. 
Porém, há também oportunidades: as Olimpíadas, o campeonato de futebol europeu e a 
efervescência continuada do mundo digital", disse o CEO do grupo francês Publicis, Maurice Lévy, 
em 14 de fevereiro, quando foi publicado o balanço do grupo.   
 
O inglês WPP declarou que a "crise financeira mundial do subprime teve nenhum ou quase 
nenhum impacto no desempenho do grupo em 2007". O WPP afirmou no relatório divulgado na 
sexta-feira que é contínuo o crescimento do mercado americano, porém, a América Latina é a 
região que mais cresce dentro do grupo   
 
Dentro os cinco grupos de publicidade que publicaram resultados, o americano Omnicom teve a 
maior expansão, de 11,6%, para um faturamento de US$ 12,7 bilhões. Em 2007, o Omnicom 
gastou US$ 378 milhões em aquisições, valor 21,4% maior em relação ao ano anterior. O 
concorrente Interpublic, dos EUA, teve o maior crescimento orgânico de faturamento desde 2000 
e saiu do vermelho. O lucro líquido em 2007 do grupo foi de US$ 167,7 milhões. Em 2006 o 
Interpublic teve prejuízo líquido de US$ 31,7 milhões. No Brasil, o grupo atua com agências como 
a McCann Erickson e a Lowe.   
 
O francês Publicis aumentou em 6,5% sua receita em 2007, que totalizou 4,7 bilhões de euros 
(US$ 7,1 bilhões). No balanço divulgado pela empresa, Lévy, afirmou que mesmo com o "cenário 
econômico incerto de 2007, nós alcançamos, e em alguns casos superamos, as metas estipuladas 
em 2004 para 2008". Explicou que o esforço do grupo em entrar no mundo digital tem dado 
resultado. No Brasil, o grupo atua com as agências Publicis e Leo Burnett. O francês Havas teve 
receita 7,1% maior no ano passado, para 1,5 bilhão de euros (US$ 2,3 bilhões). O Havas está 
presente no Brasil com a agência Euro RSCG.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 mar. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


