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Nos anos 70 e 8o a liderança do ranking das agências era da MPM, perdida quando foi 
negociada com a holding norte-americana Interpublic. Depois veio a dinastia da McCann 
Erickson nos anos 90. Em 2001, com faturamento bruto de R$ 536 milhões, a DPZ desbancou 
a multinacional que não retornou mais ao topo da pesquisa monitorada pelo Ibope Monitor. 
Porém, desde 2002, a Y&R mantêm-se na posição de líder, coincidentemente quando 
conquistou a conta da Casas Bahia, maior anunciante do mercado brasileiro, lugar antes 
ocupado pela Unilever, atualmente em segundo lugar. A Y&R, há seis anos, ainda se chamava 
Bates Brasil, mas sob o comando do empresário Roberto Justus, que levou o negócio para a 
Young assim que o grupo BCom3 foi absorvido em 2003 pelo grupo WPP. 
 
No primeiro semestre de 2008, a Y&R contabilizou faturamento de R$ 2.193.285 bilhões (ver 
tabela), mantendo a hegemonia do segmento. O volume é bruto e tem como base os preços 
cheios de tabela dos veículos de comunicação, sem os descontos praticados com agências e 
anunciantes. O cálculo também não contempla os descontos e planos de incentivo concedidos 
pelos veículos às agências. Segundo a publicação Mídia Dados do Grupo de Mídia de São Paulo, 
as autorizações de veiculação somaram R$ 21,4 bilhões no ano passado. O faturamento da 
Y&R sofre forte impacto dos investimentos em publicidade do seu maior cliente, a Casas Bahia, 
que, de acordo com fonte do propmark, consolidou investimento de aproximadamente Rs 1,5 
bilhão. Porém, Casas Bahia aplica 3% do seu faturamento, R$ 13 bilhões em 2007, em 
publicidade, equivalente a R$ 390 milhões. Boa parte desse recurso é captado no chamado 
"cooperado", verba transferida pelos seus principais fornecedores. 
 
A Y&R não sobrevive apenas de Casas Bahia para quem mantém unidade exclusiva na cidade 
de São Caetano do Sul com estrutura de cerca de 100 pessoas. De acordo com Marcos 
Quintela, vice-presidente de atendimento e operações da agência, o semestre garantiu 
"excelente desempenho". Ele frisa que o crescimento foi de 22%, em comparação com o 
mesmo período do ano anterior. "O crescimento registrado nesse período reflete a expansão 
do volume de negócios dos clientes da agência e a chegada das novas contas - Nova Schin, 
cartões Bradesco e American Express, conquistadas no final do ano passado, e a LG Brasil, que 
passou a fazer parte da carteira de clientes no primeiro trimestre do ano", disse o executivo. 
 
Não há mudanças significativas na pesquisa do Ibope Monitor. A JWT está na segunda posição, 
com R$ 801,7 milhões, a AlmapBBDO em terceiro lugar com R$ 750,3 milhões, a DM9DDB 
com R$ 583 milhões e a McCann Erickson com R$ 568 milhões. A Z+, por exemplo, agora 
associada ao Havas, devido ao grande volume de autorizações para o cliente Hyunday, está 
em 16º com R$ 268 milhões. A Propeg, que perdera fôlego com a saída do governo da Bahia, 
recuperou-se com a chegada da Secom e do Ministério da Saúde ao seu porfólio de clienotes. 
Ela está em 23° lugar na pesquisa, com Rs 238,3 milhões. 
 
Três house agencies estão no ranking das 50 maiores agências: My Propaganda (Gelol, Finn e 
Davene), PA Publicidade (Pão de Açúcar) e a Citytel (Import Express-Tecnomania). 
 
O Ministério da Saúde, com R$ 94,3 milhões, verba de utilidade pública coordenada pela 
Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), é a maior do governo. O 
gestor da Secom, o sub-secretário Ottoni Fernandes Jr., também aprova os planos de 
investimentos de estatais como a Caixa Econômica Federal, que aplicou no primeiro semestre 
R$ 265 milhões. 
 
O trabalho do Ibope também contempla contas divididas (ver tabela). O Ministério da Saúde, 
por exemplo, está na Duda Propaganda e na Agnelo Pacheco. "Em relação ao Ranking de 
Agências Conta Dividida o valor de investimento refere-se somente ao produto indicado e não 
ao total de investimento do anunciante. O investimento apontado contempla somente a parte 
que é dividida entre as agências indicadas na coluna Agência Conta Dividida", diz o Ibope. 
 
As 50 maiores agências tiveram movimento de R$ 14,4 bilhões entre janeiro e junho de 2008. 
O mercado total teve movimento bruto de cerca de R$ 26 bilhões, segundo fonte. No mesmo 



período do ano passado o Ibope Monitor registrou R$ 20,6 bilhões e em 2006, R$ 18,9 bilhões. 
A fonte do propmark também diz que o meio TV fechou o primeiro semestre com mais de R$ 
13 bilhões. 
 

 
 

 
 

           Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 28 jul. 2008. p. 9.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


