
Brasil entra na agenda de anunciantes globais  
Cynara Escobar e Alexandre Melo 
 
A crise norte-americana e a desvalorização do dólar estão favorecendo a migração de 
investimentos de anunciantes e de grandes grupos internacionais de publicidade ao mercado 
brasileiro. Por conta disso, as agências comemoram os resultados alcançados no primeiro 
trimestre, graças a maiores aportes de anunciantes globais, como Peugeot e Johnson & 
Johnson e Motorola. 
 
O maior aporte global de anunciantes está se refletindo nos resultados da Loducca, agência do 
grupo ABC de Nizan Guanaes, que registrou alta de 98% no faturamento do período por conta 
da demanda gerada pelos clientes conquistados pela agência no ano passado, como Peugeot, 
Bayer e Nextel. Este ano, a agência também conquistou a conta da companhia aérea TAP. Por 
atender à fabricante de automóveis francesa no Brasil, a agência foi convidada a participar de 
uma concorrência internacional da marca para lançar o novo modelo 207 em 20 países, 
disputada com as agências que atendem a marca em todo o mundo. E venceu. "O 
desempenho do trimestre foi ótimo, não poderia ter sido melhor. Isso aumenta nossa 
expectativa para o ano, que é de conseguir dobrar o investimento dos clientes", diz Celso 
Loducca, presidente da agência. 
 
A agência faz parte da divisão de propaganda da holding ABC, ao lado de Africa, DM9DDB e 
MPM. A participação do capital estrangeiro no grupo é minoritária, de apenas cerca de 8% da 
rede DDB, pertencente ao grupo Omnicom, na DM9.  
 
Recentemente, Nizan Guanaes comemorou a escalada de cinco posições, para a 21ª colocação, 
no ranking da Agency Report de 2008. "Nossa meta é chegar ao nono lugar nos próximos 
quatro anos. Vamos alcançar este resultado aperfeiçoando cada vez mais nosso modelo de 
negócios com a orientação de Vicente Falconi", disse o empresário. O grupo é o único da 
América Latina na lista. Em 2007, a ABC obteve a receita de US$ 228 milhões, crescimento de 
42%.  
 
Outra empresa nacional que está crescendo com o investimento de clientes multinacionais é a 
agência E* Inteligência Criativa, uma das cinco empresas do Grupo Eugenio. No primeiro 
quadrimestre deste ano, a agência cresceu 50% em relação ao mesmo período anterior, 
graças à expansão de investimentos de clientes como Johnson & Johnson e Pfizer no mercado 
interno, especialmente em novas praças na Região Nordeste e focando ações na classe C. 
"Acreditamos que 2008 será nosso melhor ano, pois tivemos um grande incremento no 
investimento publicitário de todas as marcas atendidas", analisou Luciana Ceccato, presidente 
da agência.  
 
Operações globais 
O Brasil é a bola da vez no plano de investimentos da norte-americana Olgivy & Mather 
Worldwide, do grupo WPP, que em 2007 atingiu receita global de US$ 2 bilhões. Além de ser a 
quinta maior operação em termos de receita, atrás de Estados Unidos, Inglaterra, China e 
Alemanha, entre os 125 países onde a rede atua, o grupo Olgivy Brasil criou e exportou 
campanhas mundiais de Fanta, Unilever e Motorola. Esta última acaba de concentrar a verba 
global de comunicação na rede, por conta dos bons resultados das campanhas realizadas no 
Brasil. 
 
"Os executivos da Motorola perceberam que é difícil coordenar o trabalho de dez agências 
independentes e aproveitaram o bom trabalho que estava sendo feito para a marca na América 
Latina e na Ásia", declarou Shelly Lazarus, presidente mundial da Olgivy & Mather Worldwide, 
que desembarcou no Brasil esta semana para discutir os planos de expansão na América 
Latina, que prevêem aquisições nas áreas de marketing digital e relações públicas. 
 
A operação brasileira, presidida por Sérgio Amado, corresponde a 55% dos negócios da 
empresa na América Latina e registra taxas de crescimento de 20% ao ano. "O Brasil estará 
em quarto lugar em dois anos", promete Amado. "No primeiro trimestre, a receita da agência 
cresceu 21% em relação ao mesmo período de 2007, por conta do bom momento da 



economia, que fez com que marcas que estavam estagnadas voltassem a anunciar", 
completou. No Brasil, a receita da área de publicidade corresponde a 65%. De acordo com o 
ranking Ibope Monitor, o investimento em compra de mídia registrado pela agência de janeiro 
a março deste ano foi de R$ 174 milhões. Em 2007, a agência ficou na 6ª posição do ranking, 
com investimento de R$ 1,2 bilhão. 
 
Quem também apontou crescimento foi a operação Lew'Lara\TBWA, seis meses após 
completar a parceria entre a rede do grupo Omnicom com a operação comandada por Jaques 
Lewcowicz e Luiz Lara. A integração agregou contas como as de Nissan, Pedigree, Adidas, 
Samsonite e Häagen-Dazs.  
 
"Tivemos um crescimento de 10% e também conquistamos a conta da AnhembiMorumbi", 
disse Márcio Oliveira, vice-presidente de Operações da agência.  
 
Já a JWT Brasil, do grupo WPP, projeta um faturamento 10% maior para 2008. Este ano, a 
agência conquistou uma nova conta dentro da Johnson & Johnson, a do Tylenol, e foi a 
primeira da rede a iniciar este atendimento. "Neste trimestre ficamos alinhados com o nosso 
objetivo. O crescimento interno de alguns clientes, como Ford, Coca-Cola, Nestlé e Johnson & 
Johnson, está colaborando para que a agência aperfeiçoe mais suas ferramentas de trabalho e 
lute para conquistar a verba para diferentes investimentos e diversos canais de comunicação", 
pontuou Martin Montoya, diretor-geral da empresa, que investirá em uma joint venture ou 
acordo operacional com agências que tenham expertise nas áreas de marketing promocional. 
 
Mercado 
Em 2007, o Ibope Monitor registrou alta de 30% nos investimento em compra de mídia, que 
totalizaram R$ 51 bilhões — 10% desse valor se deve à ampliação de 29 para 37 nas praças 
pesquisadas. Já o Projeto Inter-Meios, que inclui a verba destinada à produção de peças 
publicitárias em seu cálculo, apontou alta de 9% em 2007, com faturamento total de R$ 26 
bilhões.  
 
 
Leia Mais: 
 
Caixa Econômica Federal habilita 27 agências 
 
As propostas das agências de publicidade que se candidataram à licitação pública pela verba 
anual de R$ 260 milhões da Caixa Econômica Federal (CEF) foram conhecidas hoje. A sessão 
pública realizada ontem verificou os documentos entregues pelas 27 concorrentes, e todas as 
agências foram habilitadas. Apenas três, porém, atenderão a conta.  
 
Entregaram propostas as agências 141/SoHo Square, Agnelo Pacheco, Arcos, Bees Publicidade, 
Big Grande Idéias, BorghiErh/Lowe, Competence, DCR, Escala, Euro RSCG Brasil, Fischer 
América, Giacometti, Giovanni+DraftFCB, Heads, Link/Bagg, Lua Branca, Matisse, Morya, 
NovaS/B, Organização Comunicação e Propaganda, Perfil Publicidade, Propeg, Quê 
Comunicação (PPR), RC Comunicação, Salles Chemistri, White e Z+ Comunicação. 
 
As escolhidas farão o serviço de planejamento, estudo, execução, distribuição, produção, 
reprodução e veiculação de campanhas e peças publicitárias em formato on-line e off-line.  
 
Os envelopes seguiram para análise de uma subcomissão técnica da Caixa Econômica Federal 
que deverá informar suas conclusões em até 15 dias úteis. Os resultados da próxima etapa 
serão apresentados em sessão pública assim que a subcomissão técnica concluir o trabalho de 
análise. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B2. 


