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O ano que vem será duro para o setor de marketing, segundo três dos maiores grupos de 
publicidade do mundo. Interpublic, Publicis e Aegis anunciaram seus balanços do terceiro 
trimestre, terminado em 30 de setembro, sem revelar uma tendência definida. As maiores 
quedas na receita foram registradas na Alemanha, Espanha e Reino Unido. Com base nos 
resultados de hoje, o Deutsche Bank projeta que a receita orgânica do setor de publicidade 
cairá 5% em 2009, com declínio entre 1% e 2% já neste quarto trimestre. 
 
"Entramos em uma zona turbulenta e é muito difícil prever a intensidade ou duração dessa 
turbulência", observou o presidente do conselho de administração e executivo-chefe da 
Publicis, Maurice Levy. O grupo é dono das agências Saatchi & Saatchi e Zenith Optimedia. 
 
O executivo, porém, ressaltou que os clientes não estão entrando em pânico. 
 
Cortes em seus orçamentos de marketing estão acontecendo, mas bem menos drásticos e 
repentinos do que em 2001, ano dos atentados às Torres Gêmeas. 
 
A receita orgânica, critério que inclui apenas as operações que já existiam há um ano, cresceu 
3,9% no terceiro trimestre. Levy espera que o crescimento anual supere o registrado em 
2007. 
 
"Se a situação ainda continuar como está hoje, teremos crescimento no quarto trimestre", com 
avanço forte nos países emergentes e na publicidade digital. 
 
A Interpublic, controladora de agências como DraftFCB, Lowe e McCann Erickson, divulgou 
lucro líquido de US$ 45,7 milhões no terceiro trimestre, recuperando-se do prejuízo líquido de 
US$ 21,9 milhões no mesmo período do ano passado. A receita orgânica subiu 7,6%. 
 
O grupo de mídia e pesquisa de mercado Aegis considerou difícil prever níveis precisos de 
gastos dos clientes para o quarto trimestre, o período mais importante para a empresa. 
"Estamos mais cautelosos sobre o resultado anual". 
 
Os comentários repetem a cautela vista na semana passada com a Omnicom, maior grupo 
mundial de agências de publicidade. A WPP, anuncia hoje o balanço do terceiro trimestre. 
 
Tanto Publicis como Interpublic destacaram que os clientes do setor automotivo vistos como 
um dos maiores e mais vulneráveis segmentos de anunciantes não cortaram gastos além do 
que já haviam antecipado. 
 
O analista Patrick Kirby, do Deutsche Bank, observou que a previsão de crescimento feita pela 
Publicis para o quarto trimestre foi "uma declaração bastante corajosa", especialmente pela 
confiança de Levy nos países emergentes. "A Aegis foi bem mais realista." 
 
Kirby destacou ainda que novos cortes de custos apenas contribuirão para melhorar as 
margens de lucro no próximo ano. "Estamos no fim de 2008, é difícil para as empresas 
compensarem integralmente tamanhas quedas de receita." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


