
Publicidade ignora a crise 
 
O mercado publicitário brasileiro há anos é um dos setores mais admirados fora do País, com 
diversas campanhas premiadas em eventos como o festival de Cannes, na França — uma 
espécie de Oscar da mídia mundial. Em um ano de várias oscilações que impactaram o cenário 
macroeconômico mundial, depois da derrocada do setor imobiliário nos Estados Unidos, e que 
afetou diversos setores, como o de agronegócios e o da indústria petrolífera, ainda assim a 
área de marketing das empresas parece ter ficado fora do cenário conturbado — 
principalmente entre as agências que atuam no Brasil.  
 
Prova disso é o mercado publicitário a demonstrar, cada vez mais, força em seus resultados. 
Segundo consultorias especializadas no segmento, o setor de mídia parece manter um ritmo 
acelerado no País, mas até o momento isso também se reflete no resto do mundo. Há que se 
pensar, obviamente, na força por trás dos conglomerados de mídia mundial, responsáveis 
pelas ações de marketing e pelo branding de multinacionais como Coca-cola, Samsung, 
McDonald's, Nike, Ford e Microsoft, entre outras.  
 
Em busca de manter sua potência como opção de produtos e serviços no imaginário coletivo, 
essas empresas estão gastando rios de dinheiro nos países emergentes, principalmente agora 
que essas regiões, entre elas o Brasil, demonstram fôlego para crescer nos próximos anos, em 
detrimento de um crescimento mais contido de países da Europa e também da América do 
Norte, por exemplo.  
 
Ainda assim, há muito a se percorrer para que o Brasil abocanhe um bom pedaço do bilionário 
mundo da mídia global. Falta uma peneirada nesse mercado, em que apenas quatro grandes 
grupos internacionais detêm 81% da publicidade mundial em suas mãos. Segundo relatório 
preparado pela argentina Ignis, e baseado em dados do AdAge, Omnicom, WPP, Interpublic e 
Publicis, alguns desses grupos de comunicação respondem por grande parte do faturamento do 
mercado mundial, atualmente. Só o Omnicom e o WPP juntos deteriam 51% da publicidade 
global, conforme o levantamento. Se somados também o Interpublic e o Publicis, a 
participação chegaria então a impressionantes 81%, de acordo com o presidente da Ignis, 
Alejandro Terzi. 
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