
Três dos quatro maiores gru
pos de publicidade do mundo 
divulgaram seus balanços tri
mestrais na semana passada e 
foram unânimes ao analisar os 
seus resultados diante das novas 
circunstâncias do mercado mun
dial: apesar do bom desempenho 
de suas agências no período (que 
mede as receitas entre julho e 
setembro), o final deste ano e 
2009 inteiro têm perspectivas 
sombrias nos mercados mais 
importantes para eles. O Brasil, 
por sua vez, aparece bem e é 
considerado, junto com outros 
países emergentes, um dos pou
cos lugares onde os resultados 
devem continuar sólidos.

O Publicis Groupe apresentou 
crescimento de 10% na América 
Latina no terceiro trimestre deste 
ano em comparação ao mesmo 
período de 2007. Em comunicado, 
o grupo diz que “a alta na região 
foi conquistada graças aos mer
cados de Argentina e Venezuela 
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e à boa performance no Brasil”. 
No contexto mundial, o grupo 
cresceu 3,9%, com destaque para 
os mercados da França, Europa 
Central, Leste Europeu, Rússia, 
China, Índia e até Estados Uni
dos, que apresentaram ótimos 
resultados em mídias digitais. Os 
destaques negativos foram Reino 
Unido, Espanha e Alemanha — 
que, segundo o Publicis, começa a 
demonstrar sinais de recessão.

As previsões do grupo comanda
do por Maurice Lévy para 2009 são 

obscuras no que tange ao mercado 
global, mas bastante positivas para 
as disciplinas digitais e os mercados 
emergentes, o que inclui o Brasil. 
“O nosso crescimento acabou 
sendo maior do que esperávamos. 
Mas esses distúrbios levaram as 
economias maduras para uma zona 
de turbulência, a respeito da qual 
temos dificuldade em saber inten
sidade e duração. Nesse contexto, 
acreditamos que a indústria terá um 
fim de ano muito difícil e uma crise 
em 2009”, resume Lévy.

O presidente do Publicis 
Groupe destacou que os inves
timentos na área digital e nos 
países emergentes vão continuar 
fortes. “São dois setores que mos
trarão de novo um crescimento 
sólido em 2009, e que podem 
compensar o fraco crescimento 
em mercados maduros e discipli
nas tradicionais”, completou. A 
América Latina representa ainda 
muito pouco dentro do grupo, 
com receita de US$ 62 milhões no 

trimestre encerrado em setem
bro. Para efeito de comparação, 
a Europa obteve receita de US$ 
411 milhões, a América do Norte 
alcançou US$ 481 milhões e a 
Ásia chegou a US$ 124 milhões. 
O Publicis Groupe está presente 
no Brasil em agências como Neo
gama/BBH, Leo Burnett, Publicis, 
Salles Chemistri e F/Nazca S&S.

O problema é com 2009
O WPP, dono de redes como 

Young & Rubicam, JWT e Ogilvy, 
também divulgou seus resulta
dos, com alta de 6% nas receitas 
mundiais no terceiro trimestre 
de 2008, descontando variações 
cambiais, chegando a US$ 2,85 
bilhões. Se considerados os nove 
primeiros meses, as receitas subi
ram 7,5%, para US$ 8,5 bilhões. 
No Reino Unido, a casa do WPP, 
o crescimento ficou abaixo de 
3%. “De modo geral, o impacto 
mais sentido foi nos serviços de 
comunicação dos EUA e do Reino 

Unido”, disse a companhia em 
nota. Os melhores resultados vie
ram da região formada pela união 
de Ásia, América Latina, África e 
Leste Europeu e Europa Central, 
onde a alta ficou em 16,5%. 

Conforme havia adiantado 
à imprensa brasileira, Martin 
Sorrell, presidente do Grupo 
WPP, reafirmou durante a apre
sentação do balanço financeiro 
que o próximo ano será difícil 
para a publicidade mundial. Vale 
lembrar, no entanto que, em sua 
visita ao Brasil, ele diferenciou o 
caso das nações emergentes, nos 
quais os investimentos continua
rão significativos e na mesma 
toada do crescimento local. 

Já o Interpublic, dono de 
redes como McCann Erickson, 
DraftFCB e Lowe, viu suas re
ceitas saltarem 7,6% no terceiro 
trimestre, para US$ 1,74 bilhão, 
com lucros de US$ 45,7 milhões. 
O resultado foi, segundo o grupo, 
acima do esperado. 

Mas também há razões para 
preocupação, pois a crise financei
ra está causando impacto nos orça
mentos de publicidade em todo o 
mundo. “Já sentimos a crise afetan
do os planos dos anunciantes tanto 
para o último trimestre quanto 
para 2009”, disse em comunica
do Michael Roth, presidente do 
grupo, que destacou o corte de 
verbas de empresas dos setores 
financeiro e automotivo.

Lévy: “Esses distúrbios levaram as economias 
maduras para uma zona de turbulência”
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