
Criatividade contra a crise
Para o presidente do Grupo Omnicom, John Wren,  
é preciso focar também em compra de empresas
Felipe Turlão

O Grupo Omnicom, que está 
presente no Brasil em agências 
como AlmapBBDO, DM9DDB, 
Lew’Lara\TBWA e Rapp, apre-
sentou no terceiro trimestre de 
2008 (julho a setembro) um lu-
cro 6% maior em relação ao mes-
mo período em 2007, chegando 
a US$ 202 milhões. O valor é um 
pouco acima do esperado pelo 
mercado. As receitas em todo o 
mundo subiram 6,9%, atingindo 
US$ 3,32 bilhões, sendo US$ 1,72 
bi nos Estados Unidos e US$ 1,59 
bi no resto do mundo. 

Quando a comparação passa 
a compreender os nove primei-
ros meses do ano, o lucro líquido 

subiu ainda mais na comparação 
com 2007, para 10%, ficando em 
US$ 729 milhões. As receitas 
atingiram US$ 5,12 bilhões — e 
vale destacar que a alta nos EUA 
foi menor, de 5,6%, contra 15,4% 
no resto do mundo, o que indica 
a tendência de que o mercado 

“estrangeiro” ultrapassará em 
breve o norte-americano. 

Apesar disso, John Wren, 
presidente do grupo, disse em 
conferência por telefone que 
admite trabalhar com receitas 
menores causadas pela crise. 
“O quarto trimestre, que em 

períodos bons não costuma ser 
o melhor do ano, deverá ser um 
pouco mais difícil”, avalia.

Por outro lado, Wren enxerga 
que tempos de crise trazem opor-
tunidades. A companhia tentará 
tirar vantagem da piora da eco-
nomia para adquirir equipes 
ou agências que anteriormente 
estavam com preço muito alto. 
“Um dos benefícios desta crise 
é a expectativa de preços mais 
realistas, já que haverá menos 
propostas de compras. Faremos 
limonada com os limões que nos 
servirem”, afirmou. 

Ele prometeu ainda que a 
companhia ficará focada em 
seus fundamentos. “Estou me 
referindo ao nosso portfólio 

de líder global em propaganda 
e comunicação de marcas, o 
nosso mix de serviços que é 
distribuído por diversas disci-
plinas e lugares do mundo e a 
criatividade, que é o foco do 
nosso negócio”, disse.

Wren informou perceber cor-
tes em empresas dos setores au-
tomotivo e varejo. “Trabalhamos 
com perspectiva de cortes nos 
investimentos no primeiro se-
mestre de 2009. Todos permane-
cem muito cautelosos, embora, 
tirando esses setores, ninguém 
tenha indicado que fará cortes. 
Pelo menos por enquanto”, avisa 
o executivo, que prometeu maior 
controle nos custos nas agências 
da rede no mundo.

Depois de deixar a sociedade 
da carioca Conexão Brasil no 
primeiro semestre, o criativo 
Toni Lourenço acaba de con-
cluir a formatação de sua nova 
agência: Taí. Com uma equipe 
de 12 profissionais, a agência já 
realiza trabalhos para Carmo e 
Calçada, De Millus, Honda Narita 
e Rio Tókio, JFW Informática e 
Inglês, João Fortes, NSI Training, 
Ortobom e Sonoleve. 

O principal sócio de Lourenço 
na empreitada é o empresário 
Leônidas Macedo, presidente 
do Grupo Brickell, que atua nos 
segmentos de construção civil, 
incorporação imobiliária, saúde, 
entretenimento e comunicação. 
Para dirigir a criação foi contrata-
do Márcio Escudeiro, com quem 
Toni Lourenço venceu o último 
Prêmio O Globo de Propaganda 
com cases de resultados para a 
Golden Cross, principal conquis-
ta criativa na Conexão Brasil. 

Segundo Lourenço, a princi-
pal motivação em abrir a agência 
foi a percepção das novas exi-
gências dos clientes no cenário 
do atual mercado brasileiro de 
publicidade. “Ele busca cada 
vez mais encontrar uma única 
agência que apresente todas as 
soluções do seu negócio, e não 
apenas a sua campanha publi-
citária”, diz. Por isso, a Taí se 
posiciona como uma empresa 
de soluções de negócios em 
comunicação e marketing. “Que-
remos oferecer aos parceiros 
comerciais foco em negócios e 
resultados”, emenda. 

Robert Galbraith

Surge  
Taí no RJ
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